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Драгиња

„Волим Савски венац зато што је 
јединствена општина, на којој се много 
ради, улаже, обнавља. Задивљена сам 
како изгледа Београд на води, а посебно 
ми се допада то што код председнице 
општине може да се дође, отворено 
поразговара и што надлежни оно што 
обећају то и ураде.“

Златко

„Савски венац волим због складног односа 
природе, грађевина и људи. Волим га јер 
има реку. Да је Савски венац град био би 
један од најмултикултуралнијих градова 
на свету. Овде су драги староседеоци, а 
некад ми се чини да су и нови житељи 
који су се доселили били међу најбољима 
у својим општинама. Савски венац је 
одувек био центар свега. Општина на 

чијој територији је Влада Републике Србије, Клинички центар Србије, 
министарства, Железничка станица, Зелени венац, Бели двор... И краљ 
и Тито су живели на Савском венцу. Поносно могу да кажем да ће ове 
године и моја ћерка кренути, као трећа генерација моје породице, у 
Основну школу „Радојка Лакић“. Волим Савски венац јер те враћа да 
живиш управо ту и не пушта те да одеш.“

Маша

„Волим Савски венац јер је једна од 
најлепших општина у Београду. Активно 
се бавим спортом и веома ми значи што 
у мојој општини имам пуно места за 
тренирање. Недлежни су лепо опремили 
паркове за нас спортисте, али и за малу 
децу, и хвала нашој општини на томе.“

Коста

„Волим Савски венац због Хајд парка. 
Тамо често трчим са татом и сигуран 
сам да нигде у Београду не постоји 
такав парк.“

Бирограф
Земун
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пројекти за будућност

„Нови Kлинички центар Србије биће на понос свих 
грађана Србије, са најмодернијом опремом, а тиме 
градимо будућност и сигурност за све грађане“, пору-
чио је председник Републике Србије Александар Ву-
чић, приликом недавног обиласка радова на рекон-
струкцији и изградњи КЦС, у оквиру фазе А, заједно са 
министром здравља Златибором Лончаром. 

„Ми овде градимо будућност и сигурност за наше 
грађане, овим показујемо да можемо кроз државно 
здравство да решавамо проблеме успешније него 
најмодерније земље света“, рекао је Вучић и истакао 
да ће нови Клинички центар допринети да увек бу-
демо спремни да збрињавамо све којима је помоћ 
потребна. 

Приликом обиласка радова председник је приме-
тио да од 1986. године ништа озбиљније није урађе-
но, што представља изгубљене године и деценије за 
друштво и земљу.

„Нисмо имали финансијских, али ни неких других 
способности. Били смо неодговорни, нисмо разумели 
да се ствари у Европи и свету мењају, да је важно да 
се модернизујемо и идемо у корак са најнапреднији-
ма“, рекао је Вучић и додао да је изградња модерног 
Клиничког центра од пресудног значаја, имајући у виду 
кроз шта су и држава и друштво прошли током прет-
ходних месеци услед пандемије Kовида-19.

Председник Србије је истакао да ће нови Kлинич-
ки центар бити најсавременија здравствена установа у 
региону. 

„Неће бити боље болнице у овом делу Европе“, за-
кључио је Вучић. 

Радови на обнови КЦС почели су у августу 2018. го-
дине, када је најављен пројекат вредан 110 милиона 
евра, који ће имати две фазе. После изградње и обно-
ве, Клинички центар Србије ће се простирати на око 
30.000 квадрата и добиће 930 нових болничких лежаје-
ва, од којих 200 у интензивној нези. 

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
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Скупштина ГО Савски венац

ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

На 30. седници Скупштине, одржаној 24. децембра 
2019. године, усвојена је Одлука о буџету Градске 

општине Савски венац са Кадровским планом Управе 
за 2020. годину, Одлука о престанку важења Одлуке о 
Правобранилаштву Градске општине Савски венац, која 
је донета због измена Статута и преласка општинских 
правобранилаштава на ниво Града Београда, затим 
Одлука о образовању Савета за здравље Градске општине 
Савски венац, као и Одлука о давању сагласности 
на текст Споразума о успостављању међуопштинске 
сарадње са градом Београдом, градом Новим Садом и 
Градском општином Врачар. На истој седници донето је 
Решење о изменама и допунама Решења о именовању 
чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске 
општине Савски венац у сталном саставу, као и решења 
о разрешењу Правобраниоца Градске општине Савски 
венац и његових заменика. На одржаној седници 
усвојена су и следећа решења: Решење о допуни 
Решења о именовању чланова Општинског савета 
родитеља ГО Савски венац за школску 2019/20. годину, 
затим решења о престанку мандата председника и 
чланова Управног одбора Туристичке организације ГО 
Савски венац, као и решења о именовању председника 
и чланова Управног одбора ове организације.

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине 
Савски венац за 2020. годину са изменом Кадровског 

плана Управе за 2020. годину усвојена је на 31. седници 
Скупштине, која је одржана 6. фебруара 2020. године.

На 32. седници Скупштине општине, одржаној 15. 
маја 2020. године, одборници Скупштине су усвоји-
ли Одлуку о потврђивању Одлуке о организацији 
и раду органа и посебних служби Градске општине 
Савски венац у ратном и ванредном стању, Одлуку о 
потврђивању Одлуке о другом ребалансу буџета ГО 
Савски венац за 2020. годину, затим Одлуку о усвајању 
Извештаја о раду председнице ГО Савски венац и Већа 
ГО Савски венац за 2019. годину, као и Одлуку о усвајању 
Извештаја о раду локалног омбудсмана ГО Савски венац 
за 2019. годину. На истој седници донета је Одлука о 
усвајању Извештаја о раду Туристичке организације ГО 
Савски венац за 2019. годину, као и одлуке о усвајању 
извештаја о раду Управ ног и Надзорног одбора 
Туристичке организације за 2019. годину. Усвојена је и 
Одлука о усвајању Извештаја о раду Установе културе 
Дечји културни центар „Мајдан“ за 2019. годину, као и 
одлуке о усвајању извештаја о раду Управног и Надзор-
ног одбора ове установе за 2019. годину. 
Одборници су на овој седници усвојили и Одлуку о 
завршном рачуну ГО Савски венац за 2019. годину, 
Одлуку о трећем ребалансу буџета ГО Савски венац за 
2020. годину, као и План развоја културе Градске општине 
Савски венац за период од 2020. до 2022. године. 
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у фокусу

Пандемија коронавируса и проглашење ванредног 
стања довели су до многих промена у раду 

свих институција и било је неопходно што пре се 
прилагодити новонасталој ситуацији. У циљу заштите 
јавног здравља и очувања живота људи, држава 
је увела мере какo би се заштитило становништво 
и спречило ширење заразе. Руководство општине 
Савски венац спремно се суочило са изазовима који су 
стављени пред њих.

Током ванредног 
стања због епидемије 
коронавируса, волон -
те ри и део запослених 
у ГО Савски венац 
били су ангажовани 
у Волонтерском сер-
вису општине, обез-
беђујући сва кодневну 
доставу основних жи-
вотних намирница, 
ле кова и хигијенских 
сред става грађанима 
ста  ријим од 65 годи на, 
ко ји нису напуштали 
сво је домове. Шест 
те  лефонских линија 
би ло је стално от-
ворено за позиве нај-
старијих, али и свих 

дру гих грађана, којима је била неопходна помоћ, 
ин формација или савет. Поред доставе основних 
жи вотних намирница, волонтери Савског венца  
су вршили и дистрибуцију пакета помоћи 
пензионерима са примањима нижим од 30.000 
динара, које су обезбедили Град Београд и 
Привредна комора Србије. 

Волонтери су бринули о томе да помоћ на време 
стигне до свих суграђана. Током дистрибуције пакета, 
на терену им се придружила председница општине 
Ирена Вујовић и остали општински функционери, 
као и велики број познатих спортиста, међу којима 
су репрезентативка у стрељаштву Андреа Арсовић, 
кошаркаш Марко Кешељ, репрезентативац Србије у 
атлетици Емир Бекрић и др.

Јун 2020.

Борба са епидемијом на Савском венцу

ЗАЈЕДНО, СОЛИДАРНО И ОДГОВОРНО  
У БОРБИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Марко Кешељ Андреа Арсовић Емир Бекрић
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Помоћ у људству пружиле су и друштвено-одговорне компаније, а неке од њих су обезбедиле и донације 
у виду маски, рукавица, визира и друге заштитне опреме. Руководство општине Савски венац се побринуло 
да добијена опрема стигне до оних којима је у том тренутку била најпотребнија, а то су здравствени радници. 
Визири и заштитна обућа донирани су Ургентном центру Клиничког центра Србије, а маске, рукавице и хигијенска 
средства домовима за старе на Савском венцу.

Током ванредног ста -
ња, из донација је обез-
бе ђена и помоћ за  
ро м   ске породице на Сав-
ском венцу, док су са-
рад   њом Града Бе о града, 
Бан   ке хране и Ад ри ја ме-
ди ја гру пе обез бе ђе ни ху-
манитар ни па  ке ти за су-
гра ђане са ин ва  ли ди те том 
и ро дите ље деце са по себ-
ним потребама.

Грађанима Савског венца у помоћ су притекле и амбасаде пријатељских земаља, Изараела и Азербејџана, 
које су обезбедиле хуманитарне пакете за пензионере са мањим примањима, као и помоћ за више 
породица на нашој општини. У припреми и дистрибуцији хуманитарних пакета, поред руководства општине 
и волонтера, учествовали су и представници обе амбасаде, који су поред хуманог геста показали и велику 
солидарност са нашим грађанима.

Амбасада Израела обезбедила је 350 хуманитарних пакета који су уручени грађанима без примања и 
пензионерима са нижим примањима. Амбасадорка Алона Фишер Кам је том приликом рекла да је помоћ 
грађанима Савског венца само део изузетне сарадње са општином на чијој се територији и налази Амбасада 
Израела, као и са председницом Иреном Вујовић.

„Људе којима донирамо срећемо свакодневно у маркетима, на улици... То су наше комшије и због тога 
нам је ово јако важно“, нагласила је амбасадорка Израела.

На адресе двадесетак породица на нашој општини, представници Амбасаде Азербејџана су заједно са 
чланом Већа ГО Савски венац Милошем Видовићем доставили пакете помоћи, које је обезбедила амбасада 
ове пријатељске земље.
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У циљу спречавања ширења заразне болести 
Ковид-19, Општина Савски венац је током ванредног 
стања омогућила бесплатну дезинфекцију стамбених 
зграда на својој територији, за шта су ангажоване 
стручне екипе. Дезинфекција зграда вршена је у 
координацији са управницима стамбених заједница. 
Такође, грађанима је 
свакодневно био до с-
ту пан и танк са де зин-
фицијенсом, у Ули ци др 
Александра Кос  тића. Из-
вршена је дезин фекција 
свих јав них по вршина, а 
по уки да њу ванредног 
ста ња дезинфиковани су 
и пар кови и дечја иг ра-
лишта, како би гра ђани 
могли безбедно да их 
користе.

Ова епидемиолошка 
криза изнедрила је и 
многе хероје, који су први стали на линију одбране 
од пошасти 21. века и дали немерљив допринос да се 
заједно изборимо са вирусом. Лекари, медицинске 
сестре и остали радници у здравству, волонтери, 
запослени у комуналним службама, продавци и сви 

други који су на врхунцу епидемије били на својим 
радним местима како би у земљи све упркос ванредној 
ситуацији функционисало, остаће упамћени по својој 
храбрости и солидарности са суграђанима. Међу њима 
су и грађани наше општине.

Иако је ванредно стање укинуто, а живот је пос-
тепено почео да се вра-
ћа у нормалне токо ве,  
превентивне ме ре ос та   -
ју на снази до кра ја епи-
демије. Тешка си ту а ција 
кроз коју смо про ш ли 
показала нам је да су ху-
маност и солидарност не-
превазиђене вред нос ти. 
Српске тробојке и да ље 
стоје истакнуте на про-
зорима, балконима и 
здравственим установама 
на Савском венцу, да нас 
подсете да јединством и 

одговорношћу можемо да победимо у свакој борби, 
да штитећи себе, штитимо и друге, а да су поштовање 
и захвалност према онима који су ризиковали своје 
животе да би сачували наше – најмање што можемо да 
пружимо.

Помоћ намењена најстаријим суграђанима стигла је и од Бе-
оградског удружења пчелара, чији су чланови обезбедили 90 кг 
меда и прополиса и донирали општини Савски венац. У акцији 
прикупљања меда учествовао је и осмогодишњи Лука Лавадино-
вић, који је одлучио да помогне свом деди, пчелару и координа-
тору урбаног пчеларства БУП господину 
Миломиру Костићу, у овој хуманој ак-
цији. Пчелиње производе које су пок-
лонили ови вредни људи, волонтери ГО 
Савски венац су доставили на адресе 
најстаријих становника наше општине. 
За показану хуманост током епидемије 
и обезбеђену донацију, Београдском уд-
ружењу пчелара је по окончању ванред-
ног стања посебну захвалницу уручила 
председница општине Ирена Вујовић. 
Захвалницу је у име удружења примио 
председник БУП Станко Рајић.
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топ тема
НОВИ ИЗГЛЕД САВСКОГ ТРГА

ТРГ ЋЕ КРАСИТИ СПОМЕНИК СТЕФАНУ НЕМАЊИ

 ¾           Нa Сaвскoм тргу ће бити  
зaсaђeнo 250 нoвих стaбaлa.
 ¾           Окo 4.000 мeтaрa квaдрaтних ће 
бити под травнатом пoвршином.
 ¾           Обновљени трг ће красити 
споменик Стефану Немањи.
 ¾           Саобраћај ће се одвијати по 
ободима реконструисаног трга.
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НОВИ ИЗГЛЕД САВСКОГ ТРГА
ТРГ ЋЕ КРАСИТИ СПОМЕНИК СТЕФАНУ НЕМАЊИ

Савски венац ће за неколико месеци добити нову пешачку зону и потпуно уређен трг на простору испред 
некадашње Главне железничке станице. Радови на Савском тргу у пуном су јеку, а са првим мајским данима 

пуштен је аутомобилски и трамвајски саобраћај из Немањине ка Карађорђевој улици. Рaдoви се изводе нa истoм 
пoтeзу oд Нeмaњинe кa Сaвскoj улици, а комплетна реконструкција Савског трга требало би да буде завршена у 
другој половини септембра.

Темељ за будући споменик Стефану Немањи, који ће красити обновљени трг, завршен је и очекује се да 
ускоро пристигне из Русије. Такође, очекује се и долазак стручњака који ће заједно са нашим радницима радити 
на постављању споменика оснивачу српске средњовековне државе. Споменик Стефану Немањи биће висок 23 
метра и то ће бити највећи споменик у Србији.

Радови на уређењу Савског трга нису прекидани ни током ванредног стања. Сређује се комплетна подземна 
и надземна инфраструктура, а саобраћај ће се одвијати по ободима реконструисаног трга.

Завршена је и рeкoнструкциja фaсaдe стaрe Жeлeзничкe стaницe, а у овом здању налазиће се музej. Нa 
Сaвскoм тргу ће бити зaсaђeнo и 250 нoвих стaбaлa, док ће oкo 4.000 мeтaрa квaдрaтних бити под травнатом 
пoвршином. 

Већ сада можемо бити сигурни да ће Савски венац имати највећи пешачки трг у Београду, као и да ће због 
свега што се планира на том простору, овај део заиста постати нoви цeнтaр грaдa.

Фото: БеоинфоФото: Беоинфо
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ИРЕНА ВУЈОВИЋ
председница Градске општине Савски венац

У финишу четврте године мандата на челу Савског 
венца, који је протекао у континуираном раду на развоју 
општине и непрекидном унапређењу живота грађана, 
дошла је, чини се, као финални тест и искушење, како 
за цео свет тако и за нашу земљу, општину и сваког 
појединца, пандемија Kовида-19. Да ли сте и Ви 
помислили исто?

Свакако да је рад општинских служби и волонтера са 
Савског венца био на великом испиту током пандемије. 
Нашу општину смо градили, неговали и унапређивали 
заједно током претходне четири године, а oва ситуација 
нам је само потврдила да смо постали хомогена 
заједница, прави тим у којем свако има своју улогу у 
достизању заједничког циља, а то је стварање друштва 
у коме се међусобно поштујемо и стварамо безбедан, 
сигуран, пристојан и достојанствен живот за нас и 
нашу децу. Поносна сам што сам имала прилику и част 
да радим за добробит људи какви су грађани Савског 
венца. У ситуацији каква нас је задесила, осећала сам 
се сигурно, јер знам да тим на чијем сам челу може да 
изађе у сусрет многим изазовима и спремно одговори 
на њих. Желим свима да захвалим, пре свега најстаријим 
суграђанима на одговорности и дисциплини, као и 
нашој омладини јер су им се нашли кад је било најтеже, 
свим дивним породицама, малишанима, свима који су 
показали да су у најтежим временима поштовали своју 
заједницу једнако као своју породицу. 

Да ли сте успевали да одговорите на све захтеве гра ђа на током ванредног стања?
Пандемија која је већ захватила читав свет, не само да је ставила на испит односе у друштву, већ и 

функционисање читавих система многих држава и градова. Било је потребно реаговати брзо и направити добар 
план, како бисмо се у новим околностима прилагодили ситуацији у којој смо се нашли. Будући да је најважније 
било сачувати животе људи, пре свега наших најстаријих суграђана, Кризни штаб Владе Републике Србије у складу 

са препорукама епидемиолога и медицинских стручњака 
je доносио мере, а ми смо били ту да их спроведемо. 
Наши волонтери су бринули да најстарији суграђани 
добију на кућну адресу основне намирнице и све друго 
што им је било неопходно. Свим нашим грађанима смо 
били на услузи и путем телефонских линија, које су биле 
отворене за позиве и добијање различитих информација. 
Није изостала ни брига за најугроженије. Уз помоћ 
пријатеља наше општине поделили смо и хуманитарне 
пакете. Трудили смо се да грађанима олакшамо ову 
тешку ситуацију, а сви заједно смо показали солидарност 
и саосећајност и положили испит људскости и бриге за 
оне којима је помоћ била најпотребнија.

Захваљујем се свима који су помогли да наш систем 
функционише. Велику захвалност дугујемо нашим 
лекарима и медицинском особљу, али и председнику 
Александару Вучићу и Влади Србије на доношењу 
правовремених одлука које су спасиле здравље и животе 
људи. Још једном смо показали и доказали да имамо 

интервју
САВСКИ ВЕНАЦ – ЦЕНТАР МОДЕРНОГ БЕОГРАДА  

ПО МЕРИ ГРАЂАНА



Јун 2020. 11

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

велико срце и да смо способни да заједно превазиђемо 
и највеће изазове које живот стави пред нас.

Након четири године на челу општине и свега што 
је обележило Ваш мандат, можете ли да кажете да 
сте успели да остварите циљеве које сте поставили на 
почетку мандата?

Почетак мандата на челу општине Савски венац био је 
велики изазов за мене. Суочили смо се са катастрофалним 
наслеђем пређашње власти, која је својом небригом 
онеспособила сваки део система, а грађане оставила у 
нагомиланим проблемима. Прво је то требало довести 
у ред, а то ни најмање није било лако. Добро је било 
што смо мој тим и ја већ имали план како треба да 
функционише и изгледа централна београдска општина, 
а затим смо, са много труда, рада и знања, успоставили 
функционисање система. И не само да смо га унапредили, 
могу да кажем да смо остварили и најважније циљеве, а 
један од најбитнијих је да смо стекли поверење наших 
грађана и вратили им веру у институције, а потом и у 
људе на њиховом челу. Сусрели смо се у протекле четири 
године са низом изазова и трудили се да их претворимо 
у успех. Тако смо створили општину по мери њених 
грађана, oнакву какву заслужују. Коначан суд о томе да 
ли смо успели даће грађани на наредним изборима, јер 
су једино они меродавни да то процене. 

Који сегмент развоја локалне заједнице је по Вама 
највише унапређен?

Мислим да се напредак види у свим сегментима, 
у инфраструктури, уређеним школама и вртићима, 
парковима, обновљеним и изграђеним игралиштима 
и спортским теренима, обновљеним фасадама и 
сређеним улазима стамбених зграда… А све смо 
урадили руководећи се предлозима и жељама грађана 
Савског венца. Тај сегмент развоја наше заједнице 
посебно ценим. Вратили смо се индивидуалној 
одговорности, самосвести, јер смо схватили да само 
уколико смо активно укључени можемо набоље 
мењати и свој и живот локалне заједнице. Због тога је 
данас општина Савски венац прави пример убрзаног 
развоја Београда, па и целе Србије. 

Чињеница је да је однос општина-грађанин кључни 
однос који одређује да ли је нека општинска власт 

успешна, а Ваш фокус је увек био управо на грађењу 
тог односа са свим грађанима. Ипак, постоје категорије 
становништва које захтевају и додатно усмерену 
пажњу. Које су то, по Вашем мишљењу, категорије у 
случају општине Савски венац? 

За менe су сви грађани подједнако важни, радили 
смо и радимо тако да свима омогућимо квалитетнији 
живот на Савском венцу. Ипак, акценат смо ставили на 
наше најмлађе и најстарије суграђане. Укратко, деца 
предшколског и школског узраста свих ових година 
имају на располагању различите спортско-рекреативне 
и едукативне садржаје. Сваке године ђаке прваке 
обрадујемо поклонима који им прве школске дане 
чине безбрижнијим и лепшим. Многобројне културно-
забавне манифестације организују се управо за нашу 
децу. С друге стране, наши најстарији суграђани имају 
на располагању леп и садржајан програм – бесплатне 
излете, дружења, рекреативно пливање, вежбање, 
школу плеса, обуку за рад на рачунарима, све оно што 
им живот може учинити занимљивијим и испуњени-
јим. Грађани заиста препознају и цене наш труд и рад. 
У прилог томе говори и податак да је више хиљада 
наших најстаријих суграђана ишло на једнодневне и 
дводевне излете које смо организовали. То је подстрек 
за све нас да радимо још више.

Обилазећи терен током пандемије, уз поштовање 
свих прописаних мера приликом уручивања 
неопходних потрепштина, сваки пут моји драги старији 
суграђани дочекали су ме задовољни, са осмехом на 
лицу и увек смо се кроз смех присећали тих дивних 
путовања и једни другима дали обећање да ћемо све 
издржати и поново се дружити. Привилегија је бити 
председница општине на којој живе тако дивни људи. 

Колико велики пројекти, попут „Београда на води“, 
утичу на побољшање живота грађана и свеукупан 
развој општине Савски венац?

Заслужено се „Београд на води“ помиње на првом 
месту. То је највећи развојни пројекат, који је покренут 
захваљујући визионарској идеји Александра Вучића. 
Иако је у старту било оспоравања, он је омогућио да 
данас баш наш Београд има највећи пројекат у овом 
делу Европе. Изградња „Београда на води“ је пројекат на 

Фото: Танјуг / Зоран Жестић
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коме се развија српска економија, док уједно представља 
праву туристичку атракцију. Савском венцу je омогућено 
да се центар Београда пресели у нашу општину и постане 
право лице једне светске метрополе. Када узмемо у обзир 
да ћемо на јесен имати и комплетно обновљен Савски 
трг, који ће бити велика пешачка зона са пуно нових 
стабала и травнатих површина, са спомеником Стефану 
Немањи, јасно је у ком правцу се наша општина развија 
и на који начин ће се развијати у будућности. Свако ко 
дође може да види у оквиру „Београда на води“ један од 
најлепших паркова у граду, нове булеваре, нове зграде, 
уређену Сава променаду, јавне просторе са зеленим 
површинама, дечјим игралиштима, спортским теренима 
и осталим садржајима који иду уз реку. 

Најзапуштенији део наше општине претвара се у 
најлепши и најмодернији део Београда. И не само то, 
многим старим зградама, које се налазе у непосредној 
близини и које су понос београдске архитектуре враћен 
је стари сјај. Поред свих поменутих инвестиција, 
у претходне четири године нису запостављени ни 
остали делови наше општине. Обновљено је преко 25 
улица на Савском венцу, међу којима су Булевар кнеза 
Александра Карађорђевића, Булевар војводе Путника 
са Топчидерском звездом, Улица Љутице Богдана, 
Балканска, Баје Пивљанина и низ других важних 
саобраћајница. Фокусирали смо се и на уређење 
зелених површина, на најфункционалнији и најлепши 
начин. Читав низ урбаних џепова, којих има по читавом 
граду, налази се на нашој општини. Кроз Еко патролу 
– заједнички пројекат општине и грађана, на који сам 
веома поносна, трудили смо се да све јавне површине, 
о којима се није водило рачуна деценијама, уредимо. 
Изградили смо шест нових дечјих игралишта, три терена 
за спорт и рекареацију, реконструисали сва постојећа 
игралишта и опремили их додатним мобилијаром, 
уредили паркове и урбане џепове. Велики посао је 
урађен по питању побољшања квалитета живота 
грађана, што смо мој тим и ја поставили као један од 
главних циљева и задатака још на почетку мандата. 

Рођени сте и живите на Савском венцу. Шта бисте 
некоме ко долази из другог града или из друге земље 
показали на нашој општини?

Волим Савски венац и сваки његов кутак. Сигурно бих 
свима који дођу у наш град и општину показала „Београд 
на води“ и прошетала Савском променадом, а ускоро и 

Савским тргом. Незаобилазна станица би свакако била и 
Кућа краља Петра Првог. Данас можемо да шетамо кроз 
уређене паркове, да се возимо обновљеним и сређеним 
улицама, што није био случај пре четири године. Имам 
ту привилегију и част да сам у могућности да место где 
сам рођена и одрасла учиним лепшим и бољим. Сведок 
сам свих промена на Савском венцу, данас он изгледа 
потпуно другачије. Савски венац је данас савршен 
спој очуваних културно-историјских споменика, архи-
тектонске културне баштине и модерних грађевина које 
су прави искорак у будућност.

Како ће грађани живети за четири године, како ће 
изгледати Савски венац уколико исти тим буде водио 
општину?

Наставиће се још бржим темпом са започетим 
пројектима и плановима. Старе зграде ће бити у 
новом руху, са обновљеним фасадама и сређеним 
улазима, уређени паркови и зелене оазе испуњене 
дечјим смехом. Задовољни грађани који живе бољу 
будућност и праве планове за себе и своје породице 
у општини која свакога дана ствара још боље услове 
и нове могућности за квалитетан живот. Битно је да 
се покаже шта је урађено претходних година, јер то је 
плод великог рада, марљивости и посвећености, као 
и добре и квалитетне сарадње између нас и грађана. 
Ипак, визија и план за будућност су најважнији, а 
оно што ми нудимо грађанима нису олака обећања, 
нити лака решења, већ наставак започетих пројеката, 
тежак рад и велика борба. Ми смо показали да умемо, 
можемо и желимо да се боримо за наш Савски венац. 
Урадили смо много, урадићемо још више, јер грађани 
Савског венца то заслужују. Посвећеним радом, 
знањем и визијом, заједно са грађанима можемо све 
планове претворити у реалност.

Моја визија Савског венца у наредне четири године 
је наставак реализације пројекта изградње Железничке 
станице на Прокопу, на који грађани чекају скоро пола 
века. Затим изградња савремене пијаце на Сењаку, 
која ће испуњавати све светске стандарде. Део те 
визије је и потпуно обновљена Улица кнеза Милоша, са 
уређеним тротоарима, дрворедима и гаражом која ће 
имати довољан број места за паркирање, са сређеним 
фасадама и новим грађевинама које већ сад ничу у 
најважнијој и најпрометнијој улици у Београду. А оно 
што је најважније, брига о свим грађанима и њиховим 
потребама, као и о свим оним наизглед малим 
стварима које оплемењују њихову свакодневницу и 
чине је лепшом и садржајнијом, остаће приоритет. То 
је Савски венац који желим и коме тежим.
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Током ванредног стања услед епидемије коронавируса, велики број младих људи, као и запослени у 
Општини Савски венац, показали су солидарност, поштовање и бригу за старије суграђане. Више од 50 

волонтера било је свакодневно ангажовано у општинском Волонтерском сервису, како би грађанима ста-
ријим од 65 година обезбедили доставу основних животних намирница и других потрепштина на кућну 
адресу.

Ови вредни млади људи, свако у складу са својим задужењем, трудили су се да одговоре на захтеве и 
потребе најстаријих становника наше општине. Иако су због рада на терену били изложени сталном ризи-
ку, нису се плашили за себе и своје здравље, а дали су велики допринос у заштити старијих суграђана од 
заразне болести Ковид-19. Мотив је, кажу, свима исти, желели су да помогну комшијама који нису могли да 
напуштају своје домове. Савски венац је општина у којој живи највећи број најстаријих Београђана, па је и 
међугенерацијска солидарност овде најизраженија.

Међу бројним волонтерима нашли су се Адам, Наташа, Симона, Дејан, Љубомир и Софија, који су са нама 
поделили своја искуства, као и реакције грађана којима су помагали.

Адам Ђурђевић је био ангажован на достави основних животних намирница и лекова пензионерима. 
Каже да се без размишљања укључио у Волонтерски сервис општине, те да му је задовољство што је у тешкој 
ситуацији био у прилици да помогне старијим комшијама.

“Сматрао сам да ми млади први треба да подстакнемо талас хуманости и соли-
дарности у кризи која је захватила цео свет. Волонтирање за мене значи бити део 
тима који има заједнички племенити циљ, а то је помоћ онима који су најугроженији. 
Речи захвалности и позитивне реакције суграђана давале су ми мотивацију и покази-
вале да радим праву и племениту ствар. Желим да захвалим председници општине 
Савски венац Ирени Вујовић на уложеном труду и подршци, као и на бризи за сигур-
ност и здравље свих становника наше општине“, истиче Адам.

Жеља да помогне мотивисала је и Наташу Жељски да се придружи волонтерима.
“Када је Општина Савски венац оформила Волонтерски сервис, желела сам да ис-

користим прилику да помогнем најстаријим суграђанима, који нису имали некога да 
уместо њих оде у набавку намирница или лекова који су им неопходни. Драго ми је 
да им је Општина у којој сам запослена прва притекла у помоћ, доказавши тиме да су 
јој грађани и њихова добробит на првом месту“, нагласила је Наташа. 

мој Савски венац

С ОЛ И Д А Р Н О С Т  П Р Е  С В Е ГА

ВОЛОНТЕРИ У СЛУЖБИ  
НАЈСТАРИЈИХ СУГРАЂАНА



Она каже да су искуства са терена разноврсна, али оно што је свим сусретима 
било заједничко јесте топла добродошлица сваки пут када се са неким од колега 
појавила пред вратима суграђана којима је била потребна услуга доставе намирни-
ца. 

“Пензионери који су се обраћали нашем волонтерском сервису указали су нам 
поверење, у потпуности су веровали да ћемо за њих изабрати најквалитетније и 
најсвежије производе, односно да ћемо сваки пут испунити њихова очекивања. 
Временом су нас и лично упознали, јер смо више пута одлазили код истих људи. 
Било је ситуација да неки од њих траже баш одређеног волонтера, али касније би 
схватили да је свако од нас једнако љубазан и ажуран у набавци производа који су 
им потребни“, истакла је Наташа Жељски.

На достави намирница била је ангажована и Симона Поповић. Она каже да је 
желела да пружи допринос заштити најстаријих суграђана.

“Током волонтирања стекла сам различита искуства. Грађани нису били захтевни, 
углавном су тражили само најосновније намирнице и лекове. Мислим да је најлепши 
осећај када вас неко искрено похвали за помоћ коју сте му пружили, јер вам то даје 
снагу да будете још одговорнији унутар заједнице којој припадате“, навела је Симона.

Поред доставе намирница, волонтери Савског венца вршили су и дистрибуцију 
хуманитарних пакета пензионерима, али и другим категоријама суграђана за које је 
помоћ обезбеђена из различитих донација. Дејан Герић и Љубомир Ловре су заједно 
са осталим колегама из Волонтерског сервиса бринули да пакети помоћи на време 
стигну до свих суграђана којима су намењени.

“Из ове ситуације, колико год да је била тешка, научили 
смо колико је важно да се држимо заједно и да се увек нађе-
мо онима којима је помоћ најпотребнија. Велика захвалност коју су нам грађани иска-
зали учинила је да овај посао за све нас буде једноставан и да га са лакоћом одради-
мо“, нагласио је Дејан.

Његово мишљење дели и Љубомир Ловре, који се, како сам каже, трудио да на 
најбољи начин одговори на захтеве суграђана.

“Задовољство ми је што сам својим минималним напори-
ма успео да вратим осмех на лица многих старијих суграђа-
на. Поред тога што сам са колегама односио намирнице и 
потрепштине старијим особама, био сам задужен и за дос-
таву пакета које је Град Београд обезбедио за пензионере са 
нижим примањима. Реакције суграђана су биле веома пози-

тивне, а мени је драго што сам био у прилици да им помогнем“, истакао је Ловре.
Грађани су се Волонтерском сервису обраћали путем 

кол-центра, а на једној од телефонских линија за пријем пози-
ва била је и Софија Пашић. Њено задужење било је евиден-
тирање захтева и пружање информација које су биле неоп-
ходне грађанима. Софија и њене колеге из кол-центра били су спона између грађана 
који су се обраћали Волонтерском сервису и волонтера који су одлазили на адресе 
како би старијим особама доставили оно што им је потребно.

“Грађани су се врло брзо везали за оператере са којима су комуницирали, као 
и за волонтере 
који су их оби-
лазили на тере-
ну. Њихови за-
хтеви нису били 

превелики и углавном су се односили 
на доставу основних животних намир-
ница. Неки су имали потребу за разго-
вором у ситуацији када је све било ван-
редно и усредсређено на борбу против 
епидемије, а ми смо се трудили да им 
изађемо у сусрет. Највећи број грађана 
са којима сам имала контакт показао је 
велику захвалност волонтерској служ-
би. Реакције су махом биле позитивне, 
већина суграђана нас је прихватила као 
део породице и радује ме што смо сви 
заједно допринели томе“, рекла је Со-
фија Пашић.
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ПРОШИРЕНО ДЕЧЈЕ ИГРАЛИШТЕ У УЛИЦИ СЛАВКА ЋУРУВИЈЕ

У Улици Славка Ћурувије на Дедињу, ГО Савски венац је пре две године изградила игралиште са мобилијаром 
за дечју игру, као и терен за спорт и рекреацију. Да је овај крај постао омиљен малишанима, показала је 

иницијатива родитеља који су затражили од општине да се простор намењен најмлађима прошири и допуни 
реквизитима.

Будући да општина у континуитету 
улаже у изградњу нових и обнову 
постојећих дечјих игралишта, чиме 
доказује свакодневну бригу о потребама 
наjмлађих, и на ову иницијативу 
одговорено је реализацијом. Простор 
за игру проширен је и допуњен новим 
вртешкама, љуљашкама и клацкалицама 
које су постављене на гуменој подлози 
ради безбедности малишана. Постављен је 
и парковски мобилијар - клупе и ђубријере, 
као и зашититна ограда око игралишта. 
Приликом проширења игралишта посебно 
се водило рачуна о очувању зеленила и 
постојећих стабала, као и нових садница 

платана које су на овом простору недавно засађене управо у акцији Општине Савски венац.
У протекле четири године Општина је изградила шест нових дечијих игралишта на више локација на Савском 

венцу, док су постојећа игралишта обновљена и сређена. Улагање у обнову и изградњу кутака за игру, дружење 
и здраво одрастање најмлађих становника Савског венца ће бити настављено и у наредном периоду.

Савски венац је међу првим општинама које су 
крајем прошле године расписале Јавни конкурс 

стамбеним заједницама за бесповратно суфинанси-
рање радова на унапређењу својстава зграда на тери-
торији општине, након што су изменама Статута града 
Београда градске општине добиле шире надлежности.

По завршетку конкурса и усвајању коначне ранг-лис-
те од стране Комисије за спровођење конкурса, запо-
чето је уређивање улаза. Неопходни радови изведени 
су у 20 зграда на територији општине Савски венац. 
Окречени су ходници, офарбани гелендери, замењена 
улазна врата, поштански сандучићи и урађено све дру-
го што је било потребно како би проблеми стамбених 
заједница били решени, а грађани живели у лепшем и 
уређенијем окружењу. 

Након обиласка сређених улаза у Улици Симе Лоза-
нића, крајем јануара ове године, председница општи-
не Ирена Вујовић је истакла да су грађани Савског вен-
ца међу првима у Београду добили могућност да им 
општина финансијски помогне у сређивању њихових 
стамбених зграда. 

По окончању првог, расписан је и нови конкурс, а 
усвајањем коначне ранг-листе наставиће се са уређи-
вањем улаза на територији општине.

од идеје до реализације

Уређено првих 20 улаза на Савском венцу
НАСТАВЉА СЕ БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА  

НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Јун 2020. 15

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

Општина мисли на најмлађе
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ОБНОВЉЕНА ДОБРОПОЉСКА УЛИЦА

Захваљујући доброј сарадњи општине Савски 
венац и града Београда успешно се реализују 

бројни пројекти на територији наше општине. Ве-
лики број иницијава грађана у вези са уређењем 
саобраћајне инфраструктуре на Савском венцу 
спроведене су у дело, а једна од њих је и обнова 
Добропољске улице.

Радови у Добропољској, који су завршени у 
мају ове године, обухватали су замену асфалта 
целом дужином улице. Радове је извело ЈКП „Бе-
оград пут“.

Добра сарадња између грађана, општине и гра-
да допринела је унапређењу путне инфраструкту-
ре на Савском венцу, чему у прилог говори 26 об-
новљених улица у претходне четири године. 

ОБНОВЉЕН ТЕРЕН ЗА БОЋАЊЕ  
У НАСЕЉУ СТЈЕПАН ФИЛИПОВИЋ

На иницијативу грађана у насељу Стјепан 
Филиповић обновљен је терен за боћање, 

на задовољство многобројних љубитеља ове 
спортске игре. Зарастао у коров и траву, те-
рен није био употребљив, те су се суграђани 
обратили Општини Савски венац са иниција-
тивом да се обнови ова површина.

Општина је и овога пута стала уз своје 
грађане, па су крајем маја започети радови на 
санацији терена. Радове на терену и уградњу 
новог тенисита са грађанима је испратио и 
члан Већа за спорт Урош Трипковић. 

Обновљени терен ће већ почетком 
јуна бити у функцији, а рекреативцима ће 
пружити могућност да уживају у игри куглама 
на отвореном.

Јун 2020.16
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ПОСТАВЉЕНА ЗАШТИТНА КАПИЈА  
У БУЛЕВАРУ ВОЈВОДЕ МИШИЋА

Почетком марта је на иницијативу станара поставље-
на заштитна капија на улазу у заједнички паркинг у 
Булевару војводе Мишића, а управницима стамбених 
заједница кључеве су уручили помоћник председнице 
Александар Дујановић и члан Већа општине Савски ве-
нац Милош Видовић.

РЕКОНСТРУИСАНО ПРИЛАЗНО 
СТЕПЕНИШТЕ У СТЈЕПАНА 
ФИЛИПОВИЋА

Такође на иницијативу грађана, у насељу Стјепан 
Филиповић је почетком марта реконструисано при-
лазно степениште, а уједно је најављено и уређење 
саобраћајних површина унутар блока, које се налазе у 
овом насељу, што је и започето крајем маја.

ПОМОЋ ГРАЂАНИМА ИЗ РЕСАВСКЕ УЛИЦЕ  
У РЕШАВАЊУ ВИШЕДЕЦЕНИЈСКОГ ПРОБЛЕМА 

Грађани из Ресавске обратили су 
се руководству општине због више-
де ценијског проблема са стамбеном 
зградом у овој улици, која се у Катастру 
непокретности деценијама водила 
као објекат без употребне дозволе. 
Резултат добре сарадње између 
институција на свим нивоима и грађана 
је правоснажно решење Републичког 
геодетског завода – Службе за катастар 
непокретности Савски венац, којим је 
зграда са пет улаза у Ресавској улици, 
након скоро пола века, уписана као 
објекат са употребном дозволом, а про-
блем станара коначно решен.

У СУСРЕТ  
ИНИЦИЈАТИВАМА ГРАЂАНА

Поред реконструкције улица, дечјих игралишта, уређења улаза стамбених зграда, зелених 
површина и свега што ГО Савски венац чини у циљу побољшања квалитета живота грађана, 

општинско руководство кроз свакодневну комуникацију и пријем грађана ослушкује њихове 
потребе и настоји да решава проблеме на које указују. 

за наше грађане

ГРАЂАНИ СВОЈЕ ИНИЦИЈАТИВЕ МОГУ ДА ПОДНЕСУ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА НА ПИСАРНИЦИ 
ОПШТИНЕ, А НАДЛЕЖНИ ЋЕ СЕ, КАО И ДО САДА, ПОТРУДИТИ ДА СЕ ОНЕ РЕАЛИЗУЈУ.
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ВАУЧЕРИ ГРАЂАНИМА САВСКОГ ВЕНЦА ЗА БЕСПЛАТНУ РЕКРЕАЦИЈУ

Општина Савски венац већ четири године заредом организује бројне бесплатне програме за своје грађане, 
а у складу са одговорном социјалном и здравственом политиком коју води, управо кроз овакве, бесплатне 

спортско-рекреативне програме, подстиче и здраве животне навике код свих генерација грађана.
Ваучери и картице за спортско-рекреативне програме грађанима Савског венца омогућавају бесплатне тер-

мине за пливање, фитнес, јогу и сауну у оквиру Спортског центра „25. мај“, као и рекреативно пливање на базе-
нима СРЦ „Ташмајдан“.

Задовољство да уручи првих 100 ваучера и картица грађанима имала је председница ГО Савски венац Ире-
на Вујовић, а догађају који је уприличен 20. фебруара у просторијама општине присуствовали су директор СРЦ 
„Ташмајдан“ Милан Нововић и директор СЦ „25. мај“ Јован Кнежевић.

Према речима директора СРЦ „Ташмајдан“, број посетилаца који користе њихове бесплатне садржаје из го-
дине у годину је све већи, чему доприноси и сарадња са ГО Савски венац. Нововић је поручио да ће „Ташмајдан“ 
и у наредном периоду унапређивати своју понуду, како би се корисници осећали што пријатније у овом спорт-
ско-рекреативном центру. 

Директор СЦ „25. мај“ Јован Кнежевић је нагласио да 
центар има потпуно нове програме, режиме тренинга и 
грејања воде у базену и том приликом је захвалио пред-
седници Ирени Вујовић на позиву за учешће у пројекту.

„Свим грађанима Савског венца који до сада нису 
имали прилике да користе садржаје нашег спортског 
центра желим да поручим да су добродошли“, закључио 
је Кнежевић.

У складу са епидемиолошком ситуацијом, грађани 
који су преузели картице и ваучере информације о тер-
минима и раду наведених спортско-рекреативних цен-
тара могу пронаћи на њиховим интернет презентацији-
ма – www.25maj.rs и www.tasmajdan.rs.

Директор СРЦ „Ташмајдан“ Милан Нововић, председница општине Ирена Вујовић и директор СЦ „25. мај“ Јован Кнежевић
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Основна школа „Антон Скала“ пријатељска је школа у 
којој се сви запослени труде да раде у најбољем инте-

ресу деце, а читава школска заједница, коју чине особље, 
управа, родитељи, ученици и пријатељи школе, имају 
заједничку мисију – да школа испуни највише стандарде у 
раду са децом са тешкоћама у развоју.

Општина Савски венац има ту исту мисију и увек је ту да 
буде пријатељ и подршка, те су сви били посебно задовољ-
ни када је 27. фебруара отпочела званична иградња фис-
културне сале са пратећим садржајима, која се реализује 
у оквиру пројекта ИПА 2015 „Изградња, обнова и санација 
спортских објеката на територији Републике Србије“. 

Цео објекат је пројектован у складу са функционалним 
потребама ученика школе, који ће добити савремено оп-
ремљену салу за физичко са свим пратећим садржајима и 
салама за психомоторне активности и физиотерапију. 

„Циљ свих нас је да нашу децу усмеримо на прави пут, 
мотивишемо правим вредностима и окренемо спортском начину живота. Сигуран сам да ће из ове школе изаћи 
неки нови шампиони, на које ћемо бити поносни као што смо данас поносни на Немању, бившег ученика ове 
школе, који је освојио низ награда на Специјалној олимпијади“, поручио је том приликом министар омладине и 
спорта Вања Удовичић.

Амбасадор Делегације ЕУ у Србији Њ. е. Сем Фабрици рекао је да верује да ће деца већ од краја лета имати 
потпуно нову салу, а почетак радова испратио је и члан Већа ГО Савски венац Милош Видовић.

Вредност радова на изградњи фискултурне сале са пратећим садржајима у ОШ „Антон Скала“ процењује се 
на више од 537.000 евра и реализује се у оквиру поменутог пројекта укупне вредности 4,23 милиона евра, који 
подразумева изградњу и реконструкцију 24 спортска објекта у 22 града и општине на територији целе Србије. 

Сертификати за 34 полазника који желе да покрену сопствени 
бизнис уручени су половином фебруара у просторијама Oпшти-

не Савски венац, након завршене дводневне обуке „Пут до успеш-
ног предузетника“, коју је трећу годину заредом организовала 
Национална служба за запошљавање у сарадњи са нашом општи-
ном. Значај овог програма је велики, будући да је имао за циљ да 
незапосленима приближи основе предузетништва, правну регула-
тиву коју је потребно познавати, али и начин реализације бизнис 
плана. 

На свечаној додели сертификата, члан Већа ГО Савски венац 
Милош Видовић је рекао да је циљ оваквих обука да се грађанима 
пружи могућност за додатно стицање знања, као и подстицај да 
уплове у предузетничке воде и реализују своје пословне идеје. 

Начелница Одељења за програме запошљавања и предузет-
ништво београдске филијале НСЗ Весна Живковић Костић објаснила је да са сертификатима које су добили, 
полазници могу да конкуришу за субвенције за покретање сопственог бизниса.

„И поред тога што је ове године стопа незапослености у Београду на историјском минимуму, НСЗ ће опреде-
лити значајна средства за субвенције за самозапошљавање за незапослена лица, као и субвенције за послодав-
це које желе да отворе нова радна места и запосле лица са евиденције“, истакла је Живковић Костић.

Она је навела да су Националним акционим планом запошљавања за 2020. годину предвиђени већи износи 
средстава за самозапошљавање – 270.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, односно 250.000 
динара за остала незапослена лица.

Сертификате о успешно завршеној обуци полазницима су уручили чланови Већа ГО Савски венац Милош Ви-
довић и Страхиња Кукић, заједно са представницима Националне службе за запошљавање.

у сарадњи са

Пут до субвенције за покретање сопственог бизниса  
УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ПОЛАЗНИЦИМА ОБУКЕ  

„ПУТ ДО УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА“

ОСНОВНА ШКОЛА „АНТОН СКАЛА“  
ДОБИЈА ФИСКУЛТУРНУ САЛУ



Пилот пројекат ЈКП „Градска чистоћа“, који 
има за циљ побољшање комуналне услуге за 

индивидуална домаћинства, као и промену тех-
нологије сакупљања и одношења отпада која се 
тренутно спроводи путем класичних контејнера, 
реализован је почетком марта у Драјзеровој улици. 
Том приликом, 35 домаћинстава добило је ПВЦ 
канте за одлагање обичног комуналног отпада и 
рециклабила.

Идеја пројекта је да приватне куће пређу на 
употребу канти за одлагање отпада, уколико се сви 
грађани сложе да у њиховом насељу контејнере 
замене канте. Становници из дела Драјзерове 
улице су били јединствени и сви су пријавили своја 
домаћинства за учешће у заједничкој акцији „Градске 
чистоће“ и општине, тако да је то прво насеље на 
Савском венцу у којем је реализован овај пилот 
пројекат.

Ирена Вујовић, председница ГО Савски венац, 
присуствовала је заједно са директором ЈКП „Градска 
чистоћа“ Марком Попадићем подели ПВЦ канти 
грађанима у Драјзеровој и том приликом указала 
на значај овог пројекта. Председница је истакла да 
променa технологије одвожења отпада утиче на 
смањење формирања „дивљих“ депонија, побољшава 
организацију одношења отпада и омогућава сор-
тирање отпада, чиме се повећава количина отпада 
који иде на даљи процес рециклаже, што је од великог 
значаја за очување животне средине.

Марко Попадић, директор ЈКП „Градска чистоћа“, 
објаснио је да је систем одношења отпада путем ПВЦ 
канти најпогоднији управо за насеља са претежно 
индивидуалном изградњом и додао да је једина 
обавеза домаћинстава која пређу на ову технологију 
да једном недељно испред својих капија оставе 
судове за одлагање отпада, како би екипе „Чистоће“ 
могле несметано да их испразне, као и да селектују 
отпад – комунални у зелену канту, а рециклабилни 
у плаву.

Попадић је нагласио да систем сакупљања и 
одношења отпада мора да буде јединствен у целом 
насељу.

„Не можемо имати два различита система са-
купљања и одношења отпада. Kада се приватним 
кућама поделе ПВЦ канте, остављамо период од око 
месец дана како би се суграђани прилагодили новој 
технологији, а потом се контејнери из тог насеља у 
потпуности уклањају са јавних површина“, рекао је 
Попадић. Он је додао да грађани могу и даље да се 
пријављују за доделу бесплатних ПВЦ канти, уколико 
желе да се у њиховом крају промени технологија 
одношења отпада.

Председница општине и директор „Градске 
чистоће“ су том приликом најавили и нову акцију 
замене контејнера на Савском венцу, која је 
и спроведена током маја на више локација на 
територији општине. У оквиру ове акције више од 120 
дотрајалих контејнера замењено је новим судовима 
за комунални отпад.

Промена технологије одношења отпада
УРУЧЕНЕ ПВЦ КАНТЕ 
ДОМАЋИНСТВИМА  

У ТЕОДОРА ДРАЈЗЕРА

www.savskivenac.rs

Јун 2020.2020

Ирена Вујовић и Марко Попадић
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БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА СУГРАЂАНКЕ 
XIV Европску недељу превенције рака грлића материце, Општина Савски венац 

је у сарадњи са Домом здравља „Савски венац“ и Заводом за здравствену заштиту 
радника „Железнице Србије“ обележила организовањем превентивних гинеко-
лошких прегледа за све суграђанке са територије општине. На тај начин је у складу 
са већ устаљеном праксом, која је уједно и одговор на слоган овогодишње кам-
пање „Рано откривање може спречити рак грлића материце“, подсетила своје 
суграђанке да је важно да мисле на себе и воде рачуна о свом здрављу. 

И поред бројних професионалних и породичних обавеза, свака жена би треба-
ло да пронађе време да обави редован гинеколошки преглед, не заборављајући 
на непогрешиву тачност изреке − Превентива је пола здравља. Из тих разлога су 
прегледи организовани у данима викенда, а све жене са Савског венца имале су 
прилику да 18. и 25. јануара обаве гинеколошки превентивни преглед са колпо-
скопијом и Папаниколау брисем. Поред прегледа за који није био потребан упут, 
здравствена књижица, нити заказивање, даме су могле да добију и драгоцене са-

вете од лекара Дома здравља „Савски венац“, док су у просторијама Завода у Савској 23, поред гинеколошког 
прегледа суграђанке имале прилику да обаве и ултразвук дојки.

ПРЕВЕНТИВНИ УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ГРАЂАНЕ САВСКОГ ВЕНЦА 
Претпоставка стручњака је да ће се свака пета жена у једном периоду живота сусрести с поремећајем рада 

штитне жлезде, а тврде да је и број оболелих мушкараца све већи. Осим генетике, на болести штитне жлезде утичу 
стресан живот, неправилна исхрана и промене хормонског статуса, попут трудноће и менопаузе. Поремећаји у 
раду ове важне жлезде данас су други по реду ендокрини проблем по учесталости, након дијабетеса.

Чињенице и прогнозе говоре да је неопходно посветити већу пажњу превенцији, па је поводом обележавања 
Светског дана борбе против малигних болести, Општина Савски венац организовала ултразвучне прегледе штитне 
жлезде за све грађане Савског венца -  
1. фебруара у сарадњи са Домом здравља 
„Савски венац“, а 8. фебруара у сарадњи 
са Заводом за здравствену заштиту 
радника „Железнице Србије“. Поред ул-
тра звука штитне железде, суграђани су 
има ли прилику да у амбулантама Завода 
оба ве и прегледе уха, грла и носа, као и 
да добију корисне савете од лекара.

превентива пола здравља
ЗДРАВЉЕ ГРАЂАНА УВЕК НА ПРВОМ МЕСТУ

Пре појаве епидемије Ковид-19, Градска општина Савски венац организовала је низ акција бесплатних 
превентивних прегледа за своје суграђане у сарадњи са ДЗ „Савски венац“ и Заводом за здравствену заштиту 

радника „Железнице Србије“. Циљ акција је подизање свести грађана о важности превенције у очувању здравља.

ИНФО +
Рак грлића материце долази без симптома. Срећом, преканцерозне промене веома споро прерастају у 

карцином грлића материце. Зато је од највећег значаја редовно радити скрининг грлића материце, односно 
Папаниколау тест и колпоскопију.

ИНФО +
Први симптоми неправилног рада штитне жлезде су отицање врата, необјашњив губитак или добијање 

на тежини, опадање косе, као и промене енергије и расположења. Како штитна жлезда контролише рад ме-
таболизма, њен поремећај може довести и до проблема с плодношћу, али и до повишеног крвног притиска, 
оштећења срца, као и психичких проблема, на пример депресије.
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Грађанима Савског венца 
током ванредног стања био 
је доступан број телефона на 
који су могли да контактирају 
лекаре Завода и добију савете 
како да поступе у одређеној 
ситуацији. Прим. др Владо 
Батножић, директор Завода за 
здравствену заштиту радни-
ка „Железнице Србије“, каже 
да је током ванредног стања 
обављено више од осам хиља-
да телефонских консултација. 

„У Ковид амбуланти тести-
ран је 291 пацијент, од којих је 14 било позитивно на 
коронавирус. Материјал узет од пацијената тестиран је 
PCR методом“, истакао је Батножић и додао да је Завод 
значајно допринео и раду привремене болнице на 
Сајму за смештај оболелих од Ковида-19, где је и даље 
присутан са својим запосленима.

Директорка Дома здравља „Савски венац“ Дубрав-
ка Миљуш каже да је дом здравља, као установа при-
марне здравствене заштите, и током ванредног стања 
пружао потпуну здравствену заштиту грађанима, с тим 
што је издата препорука да пацијенти телефоном кон-
тактирају свог изабраног лекара како би добили савет, 
рецепт или упут специјалисти. 

„Тиме смо редуковали контакте и долазак пацијената, 
а приоритет су били хитни случајеви. Сви на улазу прола-

зе кроз тријажу, односно 
мери им се температу-
ра, а они са симптомима 
респираторне инфекције 
и повишеном телесном 
температуром шаљу се у 
Ковид амбуланту“, истиче 
др Миљуш и додаје да је 
амбуланта у коју су упући-
вани пацијенти са симп-
томима коронавируса 
смештена у Улици војводе 
Миленка, тј. одвојена од 
централне зграде.

Током ванредног стања најангажованији су били ти-
мови из службе за кућно лечење, који су свакодневно 
излазили на терен.

„Они су бринули о пацијентима који су били на 
болничком лечењу или су оперисани, а којима је било 
потребно превијање, парентерална исхрана и слично. 
Наше екипе су у року од највише два сата од пријема 
позива стизале код пацијената“, рекла је др Миљуш и 
додала да су предузете све мере, како у Дому здравља, 
тако и на општини.

„Строго се придржавамо мера заштите и поносни 
смо што се нико од наших запослених није заразио ви-
русом и што смо међу општинама са најмање позитив-
них случајева Ковида-19“, истакла је директорка Дома 
здравља „Савски венац“.

Поред бројних акција којима ДЗ „Савски венац“ и Завод за здравствену заштиту 
радника „Железнице Србије“ омогућавају грађанима општине Савски венац да без 

упута и здравствене књижице обаве превентивне прегледе, добра сарадња између 
ових здравствених установа и наше општине настављена је и током пандемије. 
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Новогодишњи „Парк отвореног срца“ сада је већ 
традиционална манифестација, коју ишчекују, 

којој се радују и у којој уживају сви грађани Савског 
венца. Малишани су, као и увек, били највернија, 
најдража публика, а са њима су у богатом култур-
но-забавном програму уживали и њихови родитељи, 
баке и деке. 

Четврту годину заредом ГО Савски венац орга-
низује ову празничну чаролију, јер су брига о грађа-
нима и задовољство грађана увек на првом месту. 

Осим позоришних представа, наступа дечјих хо-
рова, музичких и плесних анимација, акробатских 
плесних група, наступили су и полазници Музичке 
радионице „Чаробна фрула“ и Предшколске установе 
„Савски венац“. Малишани су уживали уз Предрага 
Вуковића Пеђолина и у дружењу са кловновима и ма-
скотама, а највећу радост изазвала је подела нового-
дишњих пакетића и фотографисање са Дада Мразом. 

За сву децу са Савског венца узраста до 12 година 
општина је и ове године обезбедила пакетиће, како 
би им улепшала новогодишње празнике и још једном 
показала да брига о најмлађима остаје приоритет. 

СВЕ НАШЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ Савски венац инфо
ОПШТИНA ОТВОРЕНОГ СРЦА

ПРАЗНИЧНО ДРУЖЕЊЕ  
У „ПАРКУ ОТВОРЕНОГ СРЦА“
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Уочи Светог Трифуна, празника винара 
и виноградара, у Кући краља Петра 

Првог одржана је свечаност и пригодан 
програм у склопу манифестације „Све-
ти Трифун на Савском венцу“, уз про-
глашење најбоље оцењених вина у осам 
категорија. 

Догађају који је организован у 
циљу промоције домаћег винарства и 
виноградарства и унапређења винске 
културе, присуствовао је велики број 
винара, као и бројни посетиоци који су 
имали прилику да уживају у дегустацији 
квалитетних домаћих вина. На почетку 
свечаности присутнима су се обратили 
министар финансија Синиша Мали, члан 
Већа ГО Савски венац Милош Видовић и 
председник Савеза винара и виноградара 
Србије Божидар Александровић.

На манифестацији су учествовале 
бројне српске винарије, а у жирију је било 
преко тридесет реномираних винских 
стручњака Србије, међу којима су и 
професори са Катедре за виноградарство, 
енолози, технолози, сомелијери и други. 

Манифестација је одржана на две 
локације. У хотелу „Radisson Collection“ 
су стручњаци оцењивали српска вина, 
а потом су у Кући Краља Петра Првог 
проглашена најбоља вина по категоријама 
и винарима уручена признања.

С А В С К И  В Е Н А Ц  И  О В Е  ГОД И Н Е  
Н А  М Е ЂУ Н А Р ОД Н О М  С А Ј М У  Т У Р И З М А  У  Б Е О Г РА Д У

Туристичка организација ГО Савски венац и ове године је учествовала на Међународном сајму туризма у 
Београду, који је под слоганом „Пут под ноге“ одржан од 20. до 23. фебруара. На штанду ТО ГО Савски 

венац, у Хали 4 Београдског сајма, представљена је богата туристичка понуда наше општине, атрактивне 
локације које могу бити изузетно 
интересантне како домаћим тако и 
страним туристима. 

Посетиоци су на сајму имали прилику 
да се упознају и са манифестацијама које 
Туристичка организација ГО Савски венац 
организује. На штанду ТО представили су 
се познати хотели и ресторани са Савског 
венца, Јавни акваријум и тропикаријум 
Београд, Музеј афричке уметности, Вина-
рија Панајотовић, Подрум Лукић и други.

На 42. Међународном сајму туризма 
своју туристичку понуду представило је око 
900 излагача из више од 40 земаља. Први 
пут су на овој манифестацији учествовале 
Шри Ланка, Кенија и Словачка, а ове године 
земља партнер сајма била је Република 
Египат.

СВЕТИ ТРИФУН НА САВСКОМ ВЕНЦУ

ПРОГЛАШЕНА НАЈБОЉЕ ОЦЕЊЕНА ВИНА У ОСАМ КАТЕГОРИЈА
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Бесплатне музичке радионице намењене су деци 
са Савског венца узраста до 7 година, а организују се 
током јуна и јула у сарадњи са Музичком радионицом 
„Чаробна фрула“. 

Радионице се одржавају уторком и петком у ДКЦ 
„Мајдан“ (Сала 3), у следећим терминима:

•  за бебе и децу од 1 до 3 године − сваког уторка од 
16.30 часова,

•  за децу од 3 до 5 година − уторком и петком од 
17.30 часова, 

•  за децу од 5 до 7 година − уторком и петком од 
18.30 часова.

Пријаве на број телефона: 069/618-181.

С П О Р Т С К И  П Р О Г РА М
ШКОЛА КОШАРКЕ

Градска општина Савски венац у сарадњи са Кошар-
кашким клубом „Еко спорт“ организује бесплатну шко-
лу кошарке за децу од 7 до 10 година.

Пријаве на број телефона: 063/7703-846.

ШКОЛА ПЛИВАЊА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

Градска општина Сав -
ски венац у сарадњи са 
ПК „Црвена звезда“ ор га-
ни зу је бесплатну шко лу 
пливања за пред школ це 
на базену „25. мај“.

Пријаве на број теле-
фона: 011/2061-908.

ШКОЛА КОШАРКЕ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ

Програм се реализује 
у сарадњи са Покретом за 
женску кошарку „Марина 
Маљковић“ и намењен је 
девојчицама основнош-
колског узраста.

Пријаве на број теле-
фона: 065/454-52-88.

ШКОЛА РВАЊА

Градска општина Савски 
венац у сарадњи са Рвачким 
клубом „Црвена звезда“ ор-
ганизује бесплатну школу 
рвања за основце и средњош-
колце.

Пријаве на број телефона: 
065/272-27-21.

Б Е С П Л АТА Н  П Р О Г РА М  
З А  С У Г РАЂ А Н Е  50+

ШКОЛА ПЛЕСА

Градска општина 
Савски венац у са-
радњи са Соколским 
друштвом „Београд 
Матица“ организује 
школу плеса за суг-
рађане (50+) са тери-
торије Савског венца.

Пријаве на број те-
лефона: 063/241-338.

бесплатни програми

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКИ ЦЕНТАР
Општинска организација инвалида рада „Сав-
ски венац“ и Међугенерацијски волонтерски 
центар реализују следеће програме:

•  Креативне радионице – програм окупља 
4 генерације – децу, студенте, родитеље и 
пензионере, у оквиру различитих креативних 
програма.

• Рекреативна радионица за суграђане 50+
• Обука за рад на рачунару
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ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СТЕ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК
Изборна комисија Градске општине Савски венац, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је Решење 
о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине Градске општине Савски 
венац, који су расписани 4. марта 2020. године. Избори ће бити одржани 21. јуна.
Гласање на изборима 2020. године на територији општине Савски венац биће организовано на 35 бирачких 
места.
Управа ГО Савски венац излаже део бирачког списка за подручје општине на увид грађанима, тако да могу извр-
шити проверу да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. Такође, могу захтевати упис, 
брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка.

 Увид у бирачки списак може се извршити:
•  непосредно, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова, у згради Градске општине Савски венац,  

Кнеза Милоша 69, на I спрату, канцеларија број 17,
• позивом на бројеве телефона: 011/2061-713 и 011/2061-712,
• на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе: https://upit.birackispisak.gov.rs/
• на сајту Градске општине Савски венац: www.savskivenac.rs, у рубрици „Увид у бирачки списак“.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и под-
носилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани.
Препоручује се да сви бирачи који до 21. јуна 2020. године постају пунолетни, провере да ли су уписани у бирач-
ки списак.
Упис бирача у бирачки списак по службеној дужности и по захтеву грађана, као и промене у бирачком списку, 
врше се према месту пријављеног пребивалишта бирача до закључења бирачког списка, 5. јуна 2020. године 
у 24.00 часа, када Министарство државне управе и локалне самоуправе решењем закључује бирачки списак и 
утврђује укупан број бирача у Републици Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком 
месту на којем се спроводи гласање.
Након закључења бирачког списка, захтеви за вршење свих промена у бирачком списку подносе се Министар-
ству државне управе и локалне самоуправе или Управи Градске општине Савски венац по месту пребивалишта 
подносиоца захтева, најкасније до 17. јуна 2020. године у 24.00 часа.
Важно је истаћи да закон дозвољава немоћним и спреченим лицима могућност гласања код куће. Под немоћ-
ним и спреченим лицима сматрају се лица која из здравствених разлога нису у могућности да дођу на бирачко 
место, особе са инвалидитетом и немоћна стара лица. Гласање ван бирачког места може се обавити само на 
подручју које обухвата то бирачко место, при чему гласач који не може да дође на биралиште мора о томе најпре 
да обавести бирачки одбор.

Све информације у вези са локалним изборима 2020. године могу се пронаћи на званичном сајту  
ГО Савски венац: www.savskivenac.rs, у одељку Избори 2020: http://www.savskivenac.rs/cir/izbori-2020/.

Избори 2020.
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важни телефони
РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ:

Ирена Вујовић – председница општине 
2061-769, 2061-800, факс 2061-899

Зоран Коцић – заменик председнице општине 
2061-904

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ:
Александар Дујановић 2061-904

Зоран Петровић 2061-904
Радана Бодирога Аврамовић 2061-904

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
Милош Видовић 3615-388, 3615-382
Страхиња Кукић 3615-388, 3615-382

Миодраг Прибиловић 3615-388, 3615-382
Урош Трипковић 3615-388, 3615-382

Данијела Мирјанић 3615-388, 3615-382
Драгољуб Николић 3615-388, 3615-382

Мирослав Божић 3615-388, 3615-382
Раде Крунић 2061-904, 3615-382

Владимир Новаковић 3615-388, 3615-382

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
Немања Берић – председник Скупштине 

општине 3615-388, 3615-382
Сава Мартиновић – секретар Скупштине 

општине 3615-388, 3615-382

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
Александра Кузмановић, начелница Управе 

Градске општине 2061-800

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:
Марија Сушић, начелница одељења 2061-713

Шеф одсека за послове писарнице 2061-853

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ:

Неда Кажић, начелница одељења 2061-827, 
факс 2061-833

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:

Дејан Фурјановић, начелник одељења 2061-799
Шеф одсека за обједињене процедуре 2061-812

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 
ИЗВРШЕЊА:

Марина Шибалић, начелница одељења 
2061-782, 2061-780

Грађевинска инспекција 2061-836, 
2061-744, 2061-784

Шеф одсека комуналне инспекције 2061-786
Шеф одсека за грађевинско правне 

послове и извршења 2061-807

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА:
Владимир Настић, начелник одељења 2061-797
Шеф одсека за заштиту животне средине 2061-709
Шеф одсека за инвестиционе пројекте 2061-738

Шеф одсека за заједничке послове и 
комуналне делатности 2061-797

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:
Предраг Кузмановић, начелник одељења 

2061-766, 2061-863
Шеф одсека за културу 2061-710

Шеф одсека за друштвене делатности 2061-783

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:
Мирјана Јанковић, начелница одељења 2061-815

Шеф одсека за буџет и трезор 2061-818
Шеф одсека за финансије 2061-819

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Ивана Јокић, начелница одељења 2061-741

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ:
Тања Савић, начелница одељења 2061-869

ПРАВОБРАНИЛАШТВО:
Драгиша Добрић, правобранилац 

2061-894, 2061-911
Заменик правобраниоца 

2061-891, 2061-893, 2061-794

ПРАВНА ПОМОЋ:
Драгица Илић Велимировић 2061-729

МАТИЧНА СЛУЖБА:
Милица Новаковић, шефица матичне службе 

2061-722

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ:
Светислав Миловановић, заштитник грађана 

3615-392

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:
МЗ Војвода Мишић 2648 948

МЗ Дедиње 2668 252
МЗ Топчидерско брдо - Сењак 3693 085

МЗ Зелени венац 2632 356
МЗ Слободан Пенезић Крцун 2643 172

МЗ Гаврило Принцип 3614 683
МЗ Западни Врачар 2682 526

МЗ Стеван Филиповић 2652 082
МЗ 4. Јули 2660 843

ДКЦ МАЈДАН
Козјачка 3-5, 3692-645

КУЋА КРАЉА ПЕТРА
Васе Пелагића 40, 2652-986

РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ
Ирена Вујовић, председница:
2061-769, 2061-800, факс: 2061-899
Зоран Коцић, заменик председнице: 
2061-904

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ
Александар Дујановић: 2061-904
Зоран Петровић: 2061-904
Радана Бодирога Аврамовић: 2061-904

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Милош Видовић: 3615-388, 3615-382
Страхиња Кукић: 3615-388, 3615-382
Миодраг Прибиловић: 3615-388, 3615-382
Урош Трипковић: 3615-388, 3615-382
Драгољуб Николић: 3615-388, 3615-382
Мирослав Божић: 3615-388, 3615-382
Владимир Новаковић: 3615-388, 3615-382
Дарко Самарџић: 2061-904, 3615-382
Милован Драшкић: 3615-388, 3615-382

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Немања Берић, председник: 3615-388, 3615-382
Тања Маринковић, заменица председника: 
3615-388, 3615-382
Сава Мартиновић, секретар: 3615-388, 3615-382
Сања Еминовски, заменица секретара: 3615-388, 3615-382

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Александра Кузмановић, начелница: 
2061-800
Владимир Јовановић, заменик начелнице: 
2061-800

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Марија Сушић, начелница одељења: 2061-713
Шеф Одсека за послове писарнице: 2061-853

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Мирјана Јанковић, начелница: 2061-815
Шеф Одсека за буџет и трезор: 2061-818
Шеф Одсека за финансије: 2061-819

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Начелник: 2061-766, 2061-863

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ  
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Неда Кажић, начелница: 2061-827
Шеф Одсека за имовинско-правне послове: 
2061-827

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Дејан Фурјановић, начелник: 2061-799
Шеф Одсека за послове обједињене  
процедуре: 2061-812

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА И 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Марина Шибалић, начелница: 
2061-782 и 2061-780
Шеф Одсека комуналне инспекције: 2061-786

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА
Владимир Настић, начелник: 2061-755
Шеф Одсека за инвестиционе пројекте: 2061-738
Шеф Одсека за комуналне делатности  
и заједничке послове: 2061-797

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ивана Јокић, начелница: 2061-741

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Тања Савић, начелница: 2061-869
Шеф Одсека за послове информисања: 2061-800

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР 
Марија Вучетић Радић: 2061-794

ПРАВНА ПОМОЋ
Драгица Илић Велимировић: 2061-729

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
Светислав Миловановић: 3615-392

ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Република Србија
Градско правобранилаштво Града Београда
Одељење за градске општине:
Врачар, Звездара, Палилула, Савски венац, Стари град
Писарница: 2061-894
Заменици градског правобраниоца
Града Београда: 2061-891

Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу
Одељење за лична стања грађана,  
вођење матичних књига и  
изборна права, Савски венац
Гордана Милановић, начелница:  
2061-722

Градска управа Града Београда  
Секретаријат за јавне приходе 
Одељење Савски венац
Јелена Ивезић, начелница: 2061-763

ДКЦ „МАЈДАН“
Козјачка 3–5, 3692-645

КУЋА КРАЉА ПЕТРА
Васе Пелагића 40, 2652-986

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Немањина 3, 4032-250, 4032-249



Имате могућност
да пратите рад и активности 
Градске општине на 
друштвеним мрежама. 

Оставите поруку 
и коментар
или дајте сугестију или 
предлог.

Сва питања 
пошаљите на 
општинску  
страницу

Све информације у вези c остваривањем својих права и одговоре на друга 

питања из делокруга Градске општине грађани могу добити преко имејла:  

pitanja@savskivenac.rs. 

Информације о Градској општини Савски венац можете наћи и на веб-сајту: 

www.savskivenac.rs.

gosavskivenac

opstina_savski_venac

@GOSavskivenac

www.savskivenac.rs


