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Винко

Волим Савски венац зато што сам ту рођен и што 
сам своје најлепше младалачке дане провео на 
овој општини. Сада овде са својом породицом 
уживам у пензионерским данима. Сматрам да 
је ово један од најлепших делова Београда, а 
последњих година видимо да се и општинско 
руководство труди и ради на томе да живот на 
Савском венцу буде све лепши и лепши.

Жана

Савски венац је за мене нешто посебно, цео живот 
сам провела и проводим на овој општини. Доста 
тога је урађено, а и даље се ради и гради. Посебно 
ме одушевљава што су многе фасаде обновљене, 
дечји паркови у мом комшилуку су уређени, а 
доста пажње се посвећује и нама пензионерима. 
Општина Савски венац у последњих пар година 
организује излете, окупљања и креативне 
радионице, што нама у овим годинама много 

значи, јер имамо прилику да се дружимо, упознајемо, размењујемо 
искуства и доживимо нешто другачије.

Јелена

Мој омиљени део града Београда је управо Савски 
венац. То је општина у којој сам одрасла, школовала 
се, и у којој и дан-данас живим и проводим најлепше 
тренутке. Данас наш Савски венац изгледа још лепше 
и урбаније, јер непосредно у мом комшилуку ниче 
Београд на води, као и бројни угоститељски објекти. 
Уређено шеталиште Савска променада нам пружа 
прилику да се опустимо и уживамо крај реке након 
радних обавеза.

Милош

Волим Савски венац, он је за мене најлепши део 
Београда, због многих паркова и лепих улица. 
Најлепши део наше општине је Хајд парк, јер је 
уређен са лепим справама за тренинг. Наш крај 
сам заволео још као мали, овде живим од рођења 
и не бих га мењао ни за шта на свету.

Бирограф
Земун

ОКТОБАРСКО  ИЗДАЊЕ
2020.

Излази тромесечно

CIP -  Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије

352(497.11)

       САВСКИ венац : информатор о раду и 
животу Градске општине. - Год. 1, бр. 1 
(1972)-     . - Београд : Градска општина 
Савски венац, 1975-     (Земун : Бирограф). 
- 30 cm

Доступно и на: http//www.savskivenac.rs  
- Тромесечно.
ISSN 1820-2284 = Савски венац
COBISS.SR-ID 19188738 

ЗАШТО ВОЛИМ  
САВСКИ ВЕНАЦ

www.savskivenac.rs



општинско руководство

Октобар 2020. 3

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

Милош Видовић
председник Градске општине

Урош Трипковић
заменик председника  

Градске општине

Дејан Герић Владимир Новаковић Зоран Коцић
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ПРИЈЕМ ГРАЂАНА
Захтев за пријем грађана можете поднети сваког радног дана на писарници општине (Улица кнеза Милоша 69).

Пријем можете заказати и позивом на бројеве телефона:  
011/2061-800, 011/3615-382, радним данима од 7.30 до 15.30 часова.
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Нови сазив Скупштине Градске општине Савски венац 
конституисан је 18. августа 2020. године и броји 37 

одборника. У одборничким клупама нашла су се 23 
одборника са листе „Александар Вучић – за нашу децу“, 
8 одборника са листе „Александар Шапић – победа 
за Савски венац“, 5 одборника листе „Ивица Дачић 
– Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“ и један одборник 
са листе „Др Војислав Шешељ – Српска радикална 
странка“.

До избора председника Скупштине, конститутивном 
седницом председавала је најстарија одборница 
Добрила Ђорђевић (СПС), а у раду су јој помагале 
две најмлађе одборнице Милица Стојановић (СНС) 
и Јулија Којић (СПАС). Након потврђивања мандата 
одборника, што је била прва тачка дневног реда, 
на седници је изабран председник Скупштине 
Страхиња Кукић, са листе „Александар Вучић – за 
нашу децу“, а за секретара Скупштине ГО Савски 
венац постављена је Сања Еминовски.

Одборничка група „Александар Вучић – За нашу децу“

Ирена Вујовић

Весна Видовић

Елизабета Аврамовић

Ана Кукољац

Мира Гајић

Дијана Радисављевић

Зоран Џамић

Марко Прибиловић

Светислав Којић

Тања Маринковић

Милош Миленковић

Андреја Мршовић

Владо Батножић

Милош Ђурић

Васка Аврамовић

Дејан Кесар

Ана Маринковић

Јулија Којић

Одборничка група „Александар Шапић – Победа за Савски венац“

Страхиња Кукић
председник Скупштине  

Градске општине

Одборници у Скупштини Градске општине Савски венац
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Председник Кукић је у свом обраћању 
изразио захвалност грађанима и од-

борницима на подршци и указаном пове-
рењу.

– Избор за председника Скупштине ГО 
Савски венац за мене представља велику 
част, али и велику одговорност. Своју дуж-
ност у наредне четири године обављаћу 
часно и посвећено и даћу све од себе да 
оправдам ваше и поверење грађана одго-
ворним и преданим радом. Желим да ова 
скупштина буде место тимског рада, конструк-
тивне дискусије и доношења најбољих одлука 
за добробит свих грађана Савског венца – ре-
као је том приликом Кукић.

На истој седници Скупштина је донела Ре-
шење о избору комисије за административна, 
кадровска и мандатна питања Градске општине 
Савски венац.

Сања Еминовски
секретар Скупштине  

Градске општине

Нада Мацура

Андреа Арсовић

Зоран Петровић

Милан Аврамовић

Драгица Чворић

Мирјана Шашић

Милица Стојановић

Зорица Цветковић

Стана Басарић

Никола Пандрц

Вања Зуровац

Добрила Ђорђевић

Гордана Томашевић

Александар Аврамовић

Ненад Рајковић

Вук Петијевић

Новица Станковић

Одборничка група „Александар Вучић – За нашу децу“

Одборничка група „Александар Шапић  
– Победа за Савски венац“

Одборник листе „Др Војислав Шешељ 
– Српска радикална странка“Одборничка група „Ивица Дачић – СПС, ЈС“

Филип Матковић
заменик председника  

Скупштине Градске општине

Одборници у Скупштини Градске општине Савски венац
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ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

На другој седници новог сазива Скупштине ГО 
Савски венац, одржаној 4. септембра 2020. 

године, изабран је заменик председника Скупштине 
ГО Савски венац Филип Матковић, са листе „Ивица 
Дачић, СПС – ЈС, Драган Марковић Палма“, а потом 
су одборници изабрали извршне органе општине. 

За председника Општине Савски венац једногла-
сно је изабран Милош Видовић, одборник са листе 
„Александар Вучић – за нашу децу“. Са исте листе 
изабран је и заменик председника Урош Трипко-
вић, који је, као и Видовић, у претходном мандату 
обављао функцију члана Општинског већа.

Током излагања експозеа, Видовић је реализацију 
инфраструктурних пројеката и бригу о грађанима и 
њиховим потребама ставио у сам врх приоритета но-
вог општинског руководства, те позвао одборнике да 
се придруже његовом тиму у стварању још лепшег и 
бољег Савског венца. 

Новоизабрани председник општине је најавио 
реализацију неколико важних пројеката на Савском 
венцу – изградњу пијаце на Сењаку, наставак реали-
зације пројекта изградње станице на Прокопу, као и 
реконструкцију Улице кнеза Милоша. Он је навео да 
ће упоредо са великим пројектима који се одвијају 
на Савском венцу, као и онима који су у плану, по-
себна пажња бити посвећена комуналном уређењу 
општине, реконструкцији улица и међублоковских 
саобраћајница, обнови фасада и улаза стамбених 
зграда. 

– Постараћемо се да Савски венац добије још 
више зелених оаза, градићемо нова дечја игралишта 
и спортске терене, улагати у основне школе и вртиће, 
како бисмо нашој деци створили пријатан и подсти-
цајан амбијент за боравак, учење и дружење. Бри-
нућемо о потребама најмлађих и најстаријих суграђа-
на, којима ћемо омогућити велики број бесплатних 
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програма и садржаја. Желимо, као што нам је и у прет-
ходним годинама био циљ, да створимо Савски венац 
по мери грађана – поручио је Милош Видовић и додао 
да ће његова врата бити отворена за све грађане.

На предлог председника општине, на другој сед-
ници Скупштине изабрани су и чланови Већа ГО Сав-
ски венац: Владимир Павловић, Дејан Герић, Слави-
ца Трнинић, Љубомир Ловре, Александар Дујановић 
(СНС), Зоран Коцић и Владимир Новаковић (СПС).

Подршку новоизабраном председнику и његовом 
тиму упутила је и претходна председница општине 
Ирена Вујовић, која се обратила одборницима на 
седници Скупштине. Вујовићева је подсетила на ре-
зултате који су остварени за време њеног мандата и 
поручила да ће и убудуће бити ту за грађане Савског 
венца. Она је захвалила сарадницима и одборници-
ма и пожелела им пуно успеха у даљем раду за до-
бробит свих грађана општине Савски венац. 
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МИЛОШ ВИДОВИЋ
Председник Градске општине Савски венац

• Недавно сте преузели функцију председника 
Градске општине Савски венац. Који је био Ваш први 
задатак након ступања на нову дужност? 

Мандат сам отпочео пријемом грађана и 
обиласком радова који се изводе на територији 
општине. У току је изградња још једног игралишта 
за децу, у насељу Стјепан Филиповић, а током 
септембра завршена је и реконструкција неколико 
саобраћајница. Важно је да грађани знају да се 
приоритети на нашој општини неће мењати. Као и 
претходних година, у фокусу ће остати добробит 
наших суграђана, са посебним акцентом на најмлађе 
и најстарије становнике општине, као и сарадња 
са грађанима у реализацији њихових иницијатива. 
На Савском венцу пут је трасиран – то је пут 
континуираног развоја.  

• Какви су планови у наредном периоду?

Наш приоритет је да наставимо са свиме што 
потврђује позицију централне и најразвијеније 
београдске општине. На подручју Савског венца у 
току су пројекти који су од прворазредног значаја 
не само за Београд него и за Србију у целини – 
Београд на води, Скајлајн Београд, а планира се и 

наставак изградње железничке станице Прокоп, на 
коју грађани Савског венца чекају скоро пола века. 
Нама су сви пројекти једнако битни. Очекује нас и 
изградња модерне пијаце на Сењаку, а у том циљу 
већ је отпочело рушење нелегалних објеката. У плану 
је и потпуна реконструкција Улице кнеза Милоша, 
која ће поред додатне саобраћајне траке, што ће 
много значити целом нашем граду, постати и врста 
зеленог појаса у срцу самог града. Очекујемо и скори 
завршетак радова на Савском тргу, који ће сигурно 
бити један од најлепших тргова у Србији.

• Савски венац је градска општина која се 
доста променила у последњих неколико година. 
Многи кажу да се овде најбоље види убрзани развој 
Београда. Колико изградња Београда на води утиче 
на развој општине?

Само становници Савског венца знају колико 
су дуго чекали да добију излаз на реку какав и 
заслужују. Деценијама је обала Саве била запуштена 
и ругло једне метрополе. Данас је то, захваљујући 
председнику Александру Вучићу, најлепши део 
града, са једном од најлепших променада у Европи. 
Шетајући Београдом на води схватите сав значај овог 
пројекта. 

интервју

КОНТИНУИРАНИ РАЗВОЈ САВСКОГ ВЕНЦА 
ЗАДАТАК СВИХ НАС
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• Колико је пo Вашем мишљењу важна сарадња 
са Градом и Републиком у реализацији пројеката на 
Савском венцу?

Изузетно је важна. Лимитиране ингеренције 
градских општина захтевају значајну сарадњу са 
Градом и Републиком, како би велики број захтева које 
грађани стављају пред нас могао бити реализован. 
Практично посматрано, грађанин нема потребу да зна 
ко је надлежан да се, на пример, закрпи рупа на улици 
или очисти отпад на јавној површини. Он се обраћа 
нама, ми смо његов сервис и ти који решавање свих 
питања треба да спроведу у дело, управо у сарадњи са 
градским предузећима која су за то задужена. Што се 
сарадње са Републиком тиче, да се поново вратимо на 
Београд на води - без сарадње локалне и републичке 
власти тај пројекат данас не би постојао. Са свима 
смо у претходне четири године заиста имали одличну 
сарадњу, тако ћемо наставити и убудуће.

• Истакли сте да ће Вам један од приоритета 
бити наставак квалитетне сарадње са грађанима, али 
и унапређење исте. Планирате ли неки нови приступ?

У претходне четири године, док сам обављао 
функцију члана Већа, доста сам времена проводио на 
терену у разговору са грађанима. Планирам да тако 
остане и убудуће. Сви функционери и запослени су 
на располагању грађанима, а у општини су доступни 
сви видови комуникације – лични пријем, телефонски 
контакт, контакт путем мејла или друштвених мрежа. 
На грађанима је да одаберу који им вид највише 
одговара и да се јаве, а ми ћемо се трудити да брзо 
и ефикасно одговоримо на њихове захтеве и пружимо 
им потребне информације. Свакодневно ћемо заједно 
радити на унапређивању квалитета живота на нашој 
општини.

• Шта грађани Савског венца могу да очекују у 
наредне четири године?

Радићемо на даљој обнови улица на Савском 
венцу, уређењу међублоковских саобраћајница, 
фасада и улаза стамбених зграда. Приоритет нам је и 
уређење запуштених јавних површина, у склопу чега 
са радом наставља и наша „Еко-патрола“. У плану је 
и изградња летње позорнице у Топчидерском парку, 
која ће омогућити одржавање бројних манифестација 
за све наше грађане, бесплатне концерте, позоришне 
представе и друге културне догађаје. Наставићемо 
са организовањем бесплатних програма и садржаја 
за наше најмлађе и најстарије суграђане – школе 
спорта, страних језика, креативне и едукативне 
радионице, бесплатна рекреација, бесплатни излети 
за пензионере и друго, не замерите, има их заиста 
много да бих све набројао.

• Дуго живите на Савском венцу. Шта највише 
волите на својој општини?

Подједнако ми је драг сваки део Савског венца. 
Сарајевска улица је мој крај, у којем сам одрастао и 
за који ме вежу бројне успомене, а данас заједно са 
Београдом на води представља спој урбаног и старог 
Београда.

• Шта бисте поручили суграђанима?

Савски венац је наша општина, неопходно је да је 
пре свега волимо и унапређујемо, а тиме и учинимо 
бољом за живот у сваком смислу. Позивам грађане 
да се јављају, предлажу, питају и активно учествују у 
раду своје општине, јер једино заједно можемо да 
дођемо до најбољих решења.
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На Савском тргу је половином августа почело по-
стављање споменика Стефану Немањи, родона-

челнику династије Немањића и једном од најзначај-
нијих српских владара. На обновљеном Савском тргу 
налазиће се и око 300 нових стабала, од којих су нека 
већ посађена. Динамику радова диктира изградња 
комплексног хидротехничког објекта - канализацио-
не црпне станице, која ће у потпуности заменити цр-
пну станицу која сада постоји испред болнице „Свети 
Сава“. По окончању свих радова највећи градски трг 
постаће прави урбани простор. 

Споменик Стефану Немањи, дело руског ваја-
ра Александра Рукавишњикова, биће посебно 
осветљен, а како је планирано, радови на тргу и 
монтажа споменика требало би да буду завршени 
половином новембра. Укупна висина споменика из-
носиће 23 метра. У постамент су уграђени уникатни 
мозаици и рељефи, који приказују делове из живота 
Стефана Немање, односно сегменте српске историје. 
Иста сликарска техника мозаика коришћена је у ос-
ликавању Храма Светог Саве, по чему је овај храм и 
јединствен у свету, јер су све фреске урађене у овом 
стилу. О величини споменика говори и податак да ће 

у шлему моћи да буде више људи истовремено, због 
чега ће овај постамент бити својеврстан музеј на от-
вореном.

Упоредо са допремањем делова споменика из Ру-
сије, у Београд је допутовао и тим руских мајстора. 
Радници под надзором Олега Ласкарева, који води 
читав процес, вредно раде на монтажи спомени-
ка. Најављен је и долазак вајара Александра Рука-
вишњикова, по чијој идеји је скулптура и направље-
на, а који ће надгледати њено постављање. Након 
монтирања следи патинирање и осветљење споме-
ника декоративном расветом.

По завршетку радова, Савски трг ће са пешачком 
зоном од скоро 20 хиљада квадрата и укупне повр-
шине око 32 хиљаде квадрата, сасвим сигурно бити 
један од најлепших делова града.
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за наше грађане
ОПШТИНА И ОВЕ ГОДИНЕ НАГРАДИЛА ВУКОВЦЕ И ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Пријем за 59 најбољих ученика из свих основних школа са територије општине уприличен је половином јуна, 
у Свечаној сали ГО Савски венац. Вуковцима и ђацима генерације том приликом су додељене награде у 

виду ваучера за куповину спортске опреме, као и признања за постигнут изванредан успех током осмогодишњег 
школовања.

Чланови руководства општине Савски венац честитали су ђацима на постигнутом успеху и поздравили присутне 
родитеље и наставнике, који су овим вредним младим људима највеће охрабрење и ослонац на њиховом путу.

На скупу је поручено да ће општина наставити да награђује најбоље ученике, како би их подстакла да и током 
даљег школовања наставе са одличним успехом и запаженим резултатима.

Награде вуковцима, првацима  
 на поклон ђачке торбе и пернице

ПОКЛОНИ ПРВАЦИМА ЗА СРЕЋАН 
ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

Поклони добродошлице, којима општина Савски 
венац сваке године обрадује ђаке прваке, уручени 

су почетком септембра у свим основним школама. У 
оквиру традиционалне акције даривања, поклоне који 
се састоје од ђачке торбе, пернице са неопходним при-
бором и маске, добило је 350 малишана који су први 
пут сели у ђачке клупе.



Тим поводом, председник Скупштине ГО Савски венац Стра-
хиња Кукић посетио је ОШ „Војвода Радомир Путник“, председ-
ник општине Милош Видовић школе „Стефан Немања“ и „Ра-
дојка Лакић“, секретарка Скупштине Сања Еминовски школе 
„Антон Скала“, „Др Драган Херцог“ и „Петар Петровић Његош“, 
док су заменик председника општине Урош Трипковић и члано-
ви Општинског већа Владимир Павловић, Зоран Коцић и Вла-
димир Новаковић обишли основне школе „Стефан Дечански“, 
„Исидора Секулић“ и „Војвода Мишић“. 

Представници општине су разговарали са директорима ових 
образовних институција и поручили да ће брига о деци и ула-
гање у образовање остати приоритет општине Савски венац и у 
наредном периоду.
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НОВО ДЕЧЈЕ ИГРАЛИШТЕ НА ДЕДИЊУ

На иницијативу родитеља, у Улици Младена Стојановића на Дедињу ове године је изграђено ново 
дечје игралиште. Малишани из овог дела наше општине добили су свој кутак за игру и дружење. 

Игралиште је опремљено мобилијаром за игру, као и парковским клупама и ђубријерама, цео простор 
ограђен је заштитном металном оградом, а постављена је и гумена подлога. Новоизграђено игралиште 
обишао је и председник ГО Савски венац Милош Видовић.

У сусрет иницијативама грађана

ПОТРЕБЕ ГРАЂАНА НА ПРВОМ МЕСТУ

УГРАЂЕНА РАСВЕТА НА ДЕЧЈЕМ 
ИГРАЛИШТУ У МАЛЕШКОЈ

У сарадњи са ЈКП „Јавно осветљење“, овог лета у пот-
пуности је осветљено дечје игралиште у Малешкој 

улици, чиме је реализована још једна иницијатива 
грађана Савског венца. Малишани сада могу потпуно 
безбедно да уживају у игри, како у поподневним, тако 
и у вечерњим часовима. На овом игралишту општина 
Савски венац је прошле године обновила реквизите 
за игру, а засађена су и нова стабла, такође на ини-
цијативу суграђана.
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од идеје до реализације
РЕКОНСТРУИСАНЕ УНУТАРБЛОКОВСКЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ  

НА ОСАМ ЛОКАЦИЈА

Изменама Статута града, општина је добила надлежност да уређује и одржава саобраћајне површине у јавном 
коришћењу унутар блока, које су у јавној својини. С тим у вези, Градска општина Савски венац је ове године 

реконструисала унутарблоковске саобраћајне површине на осам локација на територији општине. 
Приоритети су дефинисани у складу са захтевима и потребама грађана, а радови су прво изведени у насељу 

Стјепан Филиповић, где је поред реконструкције међублоковских површина, обновљен и обележен паркинг за 
станаре.

Унутарблоковске површине у јавном коришћењу током лета су обновљене и у улицама Андре Николића, Симе Ло-
занића, Бошка Петровића, Миленка Веснића, Љутице Богдана, Баје Пивљанина и Петра Чајковског. Захваљујући до-
број сарадњи између општине и грађана, Савски венац постаје сваким даном све лепше и уређеније место за живот.  

Улица Петра Чајковског Улица Симе ЛозанићаНасеље Стјепан Филиповић

Грађани своје иницијативе могу да поднесу на писарници општине, сваког радног дана,  
а руководство општине ће се потрудити да их спроведе у дело. 
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Реконструкција улица
 ОБНОВЉЕНА УЛИЦА КРАЉА МИЛУТИНА

Реконструкција Улице краља Милутина, на делу од 
Тиршове до Немањине, завршена је почетком сеп-

тембра, а грађани су поред обновљеног коловоза доби-
ли и уређене тротоаре. 

У склопу радова које је током лета извело Јавно-ко-
мунално предузеће „Београд пут“, урађена је замена 
комплетне коловозне конструкције са свим носећим 
слојевима у дужини од 300 метара. Постављени су нови 
фрезовани ивичњаци и извршена реконструкција тро-
тоара, као и уређење паркинга са леве и десне стране. У 
улици је обновљена и комплетна хоризонтална и верти-
кална сигнализација. 

НОВИ АСФАЛТ  
У ДУРМИТОРСКОЈ УЛИЦИ

Општина Савски венац у сарадњи са Градом и јавним 
комуналним предузећима у континуитету реализује 

иницијативе грађана у вези са уређењем саобраћајне 
инфраструктуре на територији општине. Управо на осно-
ву једне такве иницијативе, радници ЈКП „Београд пут“ у 
септембру су завршили радове у Дурмиторској улици, у 
којој је обновљен асфалт. Радови су изведени на делу од 
Кнеза Милоша до Савске улице.

ПОСТАВЉЕНИ ЗАШТИТНИ ПАНЕЛИ У КАВАДАРСКОЈ УЛИЦИ

Заједничком инцијативом грађана и општине, у Кавадар-
ској улици овог лета су постављени панели за заштиту од 

буке. Радове на постављању звукобрана, који су реализовани 
у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, обишао је и председник општине Савски ве-
нац Милош Видовић.

ПРЕ ПОСЛЕ
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Након првих 20 обновљених улаза, ГО Савски венац је наставила бесповратно суфинансирање активн ости на уна-
пређењу својстава зграде, расписивањем новог јавног конкурса стамбеним заједницама. Након рангирања прис-

тиглих пријава, могућност да им општина помогне у сређивању улаза, суфинансирањем до 90 одсто вредности по-
требних радова, добило је још 14 стамбених заједница, у чијим су зградама уређени улази.

Радови који су изведени у више стамбених зграда у Бирчаниновој, Карађорђевој, Улици краља Милутина, Улици 
Гаврила Принципа, Сарајевској, Балканској, Булевару војводе Мишића, Улици др Александра Костића, Улици војводе 
Миленка, Немањиној, Савској и Сарајевској, углавном су се односили на глетовање, малтерисање и бојење зидова и 
плафона, постављање нових поштанских сандучића, као и замену врата, прозора и светларника.

ЗА БОЉЕ И КВАЛИТЕТНИЈЕ УСЛОВЕ ЖИВОТА
Уређено још 14 улаза на Савском венцу

НОВИ ИЗГЛЕД ФАСАДЕ У УЛИЦИ МИЛОША ПОЦЕРЦА

Током лета нови изглед добила је и фасада зграде у Улици 
Милоша Поцерца број 3. У склопу радова извршена је де-

монтажа старих и поставка нових олука, санација пукотина 
на зидовима, малтерисање фасадних површина у два слоја и 
бојење фасаде фасадним бојама високог квалитета.

Стамбене заједнице и у наредном пе-
риоду могу да рачунају на помоћ општине 
приликом уређења зграда, а информације о 
следећем конкурсу за бесповратно суфинан-
сирање активности на унапређењу својстава 
зграде би ће доступне на сајту општине.
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ЕКО-ПАТРОЛА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА
За лепши и чистији Савски венац

Еко-патрола Градске општине 
Савски венац активно ради на 

уређењу јавних зелених повр-
шина. Приликом обиласка екипа 
на терену, председник општине 
Милош Видовић је навео да је 
само током ове године Еко-па-
трола уредила преко 50 јавних 
површина. Председник је рекао 
да пројекат „Еко-патрола“, као 
заједнички пројекат општине и 
грађана, доприноси лепшем и 
уређенијем изгледу Савског вен-
ца и позвао грађане да наставе 
да пријављују локације које је 
потребно уредити.

Послови које обавља Еко-па-
трола обухватају кошење тра-
ве, сакупљање лаког отпада, 
уклањање мањих депонија, 
уређење урбаних џепова и оста-
лих јавних површина. Поред тога, 
улога Еко-патроле је и да апелује 
на грађане да воде рачуна о својој 
околини и зеленим површинама 
које користе.

Захтев за интервенцију Еко-па-
троле ГО Савски венац грађани 
могу поднети сваког радног дана 
на писарници општине или посла-
ти на имејл-адресу: ekopatrola@
savskivenac.rs. Екипе Еко-патроле 
ће се побринути да по пријему 
пријаве у најкраћем могућем року 
изађу на терен и уреде пријавље-
ну јавну површину.
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у сарадњи са
Ускоро нови кутак  

за игру и дружење најмлађих

У насељу Стјепан Филиповић, између бр. 28 и 29, 
гради се ново дечје игралиште, на радост свих ма-

лишана из овог дела општине Савски венац. Почетак 
радова на обнови и изградњи игралишта обишао је и 
председник ГО Савски венац Милош Видовић, а како 
је навео, малишани ће до краја године добити модер-
но игралиште са гуменом подлогом, новим справама 
за игру и парковским мобилијаром. 

Председник је захвалио Граду Београду што излази 
у сусрет потребама малишана са Савског венца и по-
ручио да ће општина и у будућности мислити на своје 
најмлађе суграђане. Радове на игралишту, које се гра-
ди на иницијативу општине и грађана, изводи ЈКП „Зе-
ленило Београд“, а инвеститор радова је Секретаријат 
за комуналне и стамбене послове града Београда. 

ПРОЈЕКАТ „НЕВО КУМПАНИА, ДРУШТВЕНО-ПОСЛОВНИ МОДЕЛ  
ЗА ИНТЕГРИСАНО И ИНКЛУЗИВНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ЗА МЛАДЕ“

У оквиру пројекта „Нево Кумпаниа, друштвено-послов-
ни модел за интегрисано и инклузивно управљање 

отпадом за младе“, који спроводе Удружење грађана Ин-
ститут за прогрес и сарадњу региона западног Балкана и 
Архус центар јужне и источне Србије, у јуну је сакупља-
чима секундарних сировина додељено 20 електричних 
бицикала са приколицом и заштитна опрема. Електри-
чне бицикле и заштитну опрему уручили су представ-
ници Института и Градске општине Савски венац, која је 
партнер на пројекту. Ова акција је део глобалног проје-
ката „Подршка Европске уније активном укључивању 
младих“, укупне вредности 4,7 милиона евра, који фи-
нансира Европска унија и суфинансира Влада Републике 
Србије.

Циљ пројекта је повећање предуслова за самозапо-
шљавање Рома, као и подизање свести о међусекторској 
кружној економији пружаоцима услуга, са фокусом на 
младе Роме.

Пројекат „Подршка Европске уније активном укључи-
вању младих“, вредан 4,7 милиона евра, који финансира 
Европска унија и суфинансира Влада Републике Србије, 
има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост 
младих у Србији повећањем запослености, омладин-
ских активности, радног искуства и предузетничке прак-
се међу младима. Европска унија и Влада Републике 
Србије су бесповратно доделиле 24 гранта, који ће се 
реализовати у више од 35 градова и општина у Србији 
до краја 2021. Пројекти које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, 
центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, повећаће обим и квалитет услуга на 
локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин 
ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно 
у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области иновативног развоја и управљања мерама 
активног укључивања младих, развоја политике, у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финан-
сијске помоћи Европске уније. Пројектом управља Министарство финансија - Сектор за уговарање и финансирање 
програма из средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

У ТОКУ ИЗГРАДЊА ДЕЧЈЕГ ИГРАЛИШТА  
У НАСЕЉУ СТЈЕПАН ФИЛИПОВИЋ
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Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

ВРТИЋ „ПРИНЦЕЗА ОЛИВЕРА“  
У НОВОМ РУХУ

Овог лета ново рухо добио је вртић „Принцеза 
Оливера“,  у чију су обнову Град и Секретаријат за 

образовање и дечју заштиту уложили 35 милиона ди-
нара. Комплетна реконструкција обухватила је пот-
пуну санацију објекта изнутра, обнову фасаде, крова 
и кухиње. Раније је овај објекат ПУ „Савски венац“ 
примао искључиво старије групе деце, а након ре-
конструкције створени су сви услови да вртић може 
да прими и јаслене групе. 

„Принцеза Оливера“ је други вртић на Савском 
венцу који је ове године комплетно обновљен, након 
што су завршени радови у вртићу „Света Петка“. Бри-
га о најмлађима, као и обезбеђивање бољих услова 
за боравак у вртићима и школама, остаће приоритет 
и у наредном периоду.

Едукација деце  
о безбедности у саобраћају

„МОБИЛНИ ЕДУКАТИВНИ 
САОБРАЋАЈНИ ПОЛИГОН“  
У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА  

НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Комисија за координацију безбедности саобраћаја 
на путевима Градске општине Савски венац, у са-

радњи са Секретаријатом за саобраћај града Београ-
да, реализовала је и ове године пројекат „Мобилни 
едукативни саобраћајни полигон“ у основним шко-
лама на Савском венцу, у циљу едукације ђака од пр-
вог до четвртог разреда о безбедности и активном 
учешћу у саобраћају. 

Уз поштовање епидемиолошких мера, програм 
је реализован током септембра кроз предавања и 
практичну едукацију деце на полигону, постављеном 
у школским двориштима. 

Како би што лакше савладали правила у сао-
браћају, ђаци су на полигону учествовали у интерак-
тивној вежби у улогама возача и пешака, а потом су 
им уручени информатори у облику возачких дозво-
ла, као потврда да су успешно савладали обуку. Еду-
кацију су спровели стручни предавачи, а у основним 
школама које имају предшколске групе, деца су до-
бијала игру меморије, како би што боље савладала 
саобраћајне знакове. 

Фото: Беоинфо

Фото: Беоинфо
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мој Савски венац

Двориште у Катићевој улици месецима мами погледе са околних балко-
на, шаренилом многобројних цветова, веселим сунцокретима и мла-

дим дрвећем, који ову малу зелену оазу оплемењују и чине посебном. Ми-
рис рузмарина и мајчине душице опушта, умирује и привлачи станаре да 
своје слободно време проведу у овом баштенском кутку. Млади станари 
Иван и његова сестра Маја, обоје студенти Медицинског факултета, притичу 
у помоћ старијем комшији Бати Милатовићу како би овај врт сваким даном 
изгледао све лепше.

Све је почело идејом и иницијативом господина Милатовића да од не-
угледног дворишта, пуног корова, амброзије и остатака од старог гради-
лишта, покуша да направи простор у којем би сви станари уживали. Он ис-
тиче да му је у реализацији идеје у сусрет изашлa и ГО Савски венац, јер је 
било неопходно прво уклонити сав отпад који се на том простору годинама 
налазио. 

– Захваљујући доброј вољи и помоћи, данас шездесет балкона гледа у 
зелено двориште, које је испуњено цветним шаренилом, разним воћем, 
поврћем и зачинским биљем које смо овде посадили – каже Милатовић, 
који је заједно са својим младим комшијама запуштени међузградни прос-
тор претворио у прaву зелену оазу.

Станари из Катићеве су добар пример да уз мало труда, воље и енту-
зијазма своје окружење можемо учинити лепшим и уређенијим, а наш Сав-
ски венац још бољим, здравијим и зеленијим.

ЗЕЛЕНА ОАЗА У СРЦУ БЕОГРАДА
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култура надохват руке
КУЋА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ  

ЦЕНТАР КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ
Установа културе Кућа краља Петра Првог и овог лета, уз поштовање 

епидемиолошких мера, понудила је публици разноврстан културни садржај.

ИЗЛОЖБА РАДОВА МЛАДИХ УМЕТНИКА

Годишња изложба Београдске уметничке школе за дизајн и нове медије, на којој су се представили ученици 
радовима у области цртања, сликања, графичког дизајна, зидног сликарства, графике, ентеријера и индус-

тријских производа, одржана је средином јуна у Кући краља Петра Првог. На отварању изложбе додељене су и 
годишње награде за цртеж, слику, проширени медиј, графичко-дизајнерско решење и архитектонски пројекат. 
За матуранте ове школе било је то посебно емотивно вече, које ће памтити по изложби у прелепом здању на 
Сењаку, из кога су кренули у академски свет.
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СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ГОДИШЊИЦЕ КРУНИСАЊА  
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА

Годишњица крунисања краља обележена је 21. септембра уз пригодан програм. Посетиоци су имали прилику 
да сазнају све о животу краља Петра Првог Карађоревића, као и о историјату виле на Сењаку, у којој је краљ 

провео последње две године живота. Свечаност у Кући краља Петра је завршена концертом оперске уметнице 
Тање Андријић и хора „Краљица Марија“.

ИЗЛОЖБА МЛАДЕ СЛИКАРКЕ САРЕ ИВЕ ВУЈИН

Изложба под називом „Horror Vacui“ 
младе сликарке Саре Иве Вујин, одржана 

је од 31. августа до 9. септембра. Ово је прва 
самостална изложба перспективне младе 
сликарке, која је своје радове представила 
публици у Кући краља Петра.

Фото: приватна архива  
Сара Ива Вујин
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превентива пола здравља
БУДИМО ОДГОВОРНИ 

Молимо вас да поштујете 
препоручене мере – држите 

дистанцу, носите маску и 
избегавајте окупљања, како би 
се спречило ширење епидемије.

ЗДРАВЉЕ ГРАЂАНА НА ПРВОМ МЕСТУ

Председник Градске општине 
Савски венац Милош Видо-

вић одржао је крајем септембра 
радни састанак са директорима 
Дома здравља „Савски венац“ 
Зораном Бекићем и Завода за 
здравствену заштиту радника 
„Железнице Србије“ Владом Бат-
ножићем, на којем је договорен 
наставак сарадње, као и нове ак-
тивности у циљу подизања свести 
грађана о важности превенције у 
очувању здравља. Здравствене 
трибине, као и акције бесплатних 
превентивних прегледа на које су 
грађани Савског венца навикли, 
биће организоване и убудуће у 
овим здравственим установама.

Дом здравља „Савски венац“ у августу је добио и новог дирек-
тора. Др сци. мед. Зоран Бекић на чело ДЗ „Савски венац“ дошао 
је из Института за онкологију и радиологију Србије, у којем је био 
директор Службе педијатријске онкологије. На Институту за онко-
логију провео је преко 30 година, помажући најмлађим пацијен-
тима. Педијатар-онколог, доктор Зоран Бекић аутор је и коаутор 
више од 40 стручних радова из области онкологије објављених 
у међународним часописима и приказаних на светским, европс-
ким и домаћим скуповима онколога, а уједно и један од оснивача 
хуманитарног удружења родитеља деце оболеле од рака „Увек са децом“. За Информа-

тор „Савски венац“ говорио је о раду ДЗ „Савски венац“ у условима епидемије, о сарадњи са општином, али и о 
другим темама значајним за грађане.

Доктор Бекић каже да су се стекли услови да се затвори једна од ковид амбуланти ДЗ „Савски венац“. 
– Амбуланта у Улици војводе Миленка поново има своју намену, коју је имала пре марта месеца, и на услузи 

је грађанима општине. Уколико би дошло до погоршања ситуације са епидемијом и повећања броја заражених, 
отвориће се додатна ковид амбуланта – навео је директор Дома здравља и додао да тренутно само здравствена 
амбуланта у Улици Косте Главинића ради као ковид амбуланта.

Он истиче да се од почетка епидемије смањио број прегледа у примарној здравственој заштити у скоро свим 
домовима здравља, па и у „Савском венцу“, што се у последње време мења, те знатно већи број људи поново 
долази на прегледе. 

– У педијатрији, у предшколском делу, имамо увећање респираторних инфекција горњих дисајних путева 
скоро за 40 одсто. Старија популација још увек није ушла у онај пик који може да носи грип. Зато је предлог 
грађанима, посебно старијој популацији, да се вакцинишу против грипа, јер може да настане велики проблем у 
евентуално новом таласу ковида, када ћемо морати да препознамо да ли је у питању ковид или грип – рекао је 
др Бекић.

Говорећи о сарадњи са општином, директор ДЗ „Савски венац“ истиче да ће се активности на пољу превен-
ције наставити и убудуће.

– Сигурно је да ће се акције превентивних прегледа наставити. Имамо и неких идеја које су обострано при-
хваћене, тако да се надамо да ћемо бити на услузи грађанима општине са већим и ширим акцијама него до сада 
– поручио је др Бекић.
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ШКОЛА РВАЊА

Градска општина Савски венац у сарадњи са РК „Цр-
вена звезда“ организује бесплатну школу рвања за ос-
новце и средњошколце. Tренинзи се одржавају утор-
ком и четвртком од 21.00 и суботом од 10.30 сати, у 
сали Факултета спорта и физичког васпитања (Благоја 
Паровића 156).

Пријаве на бројеве: 065/272-2721 и 065/999-4965.

ШКОЛА  
СТРЕЉАШТВА

Градска општина Савски ве-
нац у сарадњи са Стрељачким 
клубом „Партизан“ организује 
бесплатну школу стрељаштва за 
децу основношколског узраста 
са територије Савског венца.

 Пријаве на број:  
065/223-3049.

 

ШКОЛА ФУДБАЛА

Програм се реализује у 
сарадњи са ФК „Графичар“ 
и намењен је деци узраста 
од 10 до 12 година.

 Пријаве на број: 
065/999-1996.

ШКОЛА КОШАРКЕ  
ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ

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

 Пријаве на број: 
064/485-2232.

бесплатни програми

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

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

• Рекреативна радионица за суграђане 50+ 

Пријаве на број: 064/198-3228.

www.savskivenac.rs



Октобар 2020. 25

зелене стране

ЕВРОПСКА НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

Један од највећих изазова у свету данас је свака-
ко заштита животне средине. То је питање којим 

се у свом раду oпштина Савски венац континуирано 
бави и то организовањем еколошких акција, али и 
учешћем у разним манифестацијама попут ”Европ-
ске недеље мобилности”. Ова иницијатива настала је 
2002. године, с циљем побољшања јавног здравља и 
квалитета живота становништва кроз повећање мо-
билности. Циљ Европске недеље мобилности јесте 
промоција здравијих начина транспорта који допри-
носе и решавању еколошких проблема урбаних сре-
дина, попут загађења ваздуха.

У склопу овогодишњег обележавања „Европске 
недеље мобилности“, на Теразијама је 19. септем-
бра одржана манифестација „Дан без аутомобила“ 
и обележен почетак „Бициклистичког фестивала”. 
Отварању манифестације, поред шефа Делегације ЕУ 
у Републици Србији Њ.е. Сема Фабриција и градона-
челника Београда проф. др Зорана Радојичића, при-
суствовали су председник Градске општине Савски 
венац Милош Видовић и заменик председника Урош 
Трипковић.
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www.savskivenac.rs

Том приликом 
про мовисан је зајед-
нички Сервис подрш-
ке у мобилности и ко-
муникацији намењен 
особама са инвали-
дитетом и апликација 
„Инфо за све“. Сервис 
је резултат сарадње 
Града Београда, Гра-
да Новог Сада и град-
ских општина Савски 
венац и Врачар.

Београд је један 
од око 3.000 градова 
који традиционално 
обележавају „Европ-
ску недељу мобил-
ности“. На манифе-
стацији одржаној у 
центру града промо-
висана је шетња и 
вожња бицикала, 
како би се скрену-
ла пажња на значај  
зелене хијерархије у 
саобраћају у великим 
градовима. 

„Европска не-
деља мобилности“ 
се обележава од 16. 
до 22. септембра 
и окупља градске 
администрације и 
партнере, који у са-
радњи са грађанима 
промовишу здра-
вије начине живота 
и одржива решења 
за еколошке пробле-
ме. Општина Савски 
венац је пружила 
подршку и укључила 
се у ову манифеста-
цију заједно са Гра-
дом Београдом, како 
би подстакла ства-
рање још лепшег и 
бољег простора, без 
штетних гасова, за 
квалитетнији живот 
својих суграђана. 

Шеф Делегације ЕУ Сем Фабрици,  
градоначелник Београда проф. др Зоран Радојичић  

и председник ГО Савски венац Милош Видовић

Фото: Беоинфо
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Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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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
Милош Видовић, председник: 2061-769, факс: 2061-899
Урош Трипковић, заменик председника: 2061-769

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Радана Бодирога Аврамовић: 2061-800

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Александар Дујановић: 3615-382, 3615-388, 3615-390
Владимир Павловић: 3615-382, 3615-388, 3615-390
Дејан Герић: 3615-382, 3615-388, 3615-390
Славица Трнинић: 3615-382, 3615-388, 3615-390
Љубомир Ловре: 3615-382, 3615-388, 3615-390
Зоран Коцић: 3615-382, 3615-388, 3615-390
Владимир Новаковић: 3615-382, 3615-388, 3615-390

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Страхиња Кукић, председник: 3615-382, 3615-388
Филип Матковић, заменик председника: 3615-388
Сања Еминовски, секретар: 3615-382, 3615-388
 
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Александра Кузмановић, начелница: 2061-800
Владимир Јовановић, заменик начелнице: 2061-800

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Марија Сушић, начелница: 2061-712
Шеф Одсека за послове писарнице: 2061-853
Шеф Одсека за људске ресурсе: 2061-719

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Владан Миљковић, начелник: 2061-766
Шеф Одсека за културу: 2061- 889

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ
Неда Кажић, начелница Одељења: 2061-827
Шеф Одсека за имовинско-правне послове: 2061-834

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Дејан Фурјановић, начелник: 2061-805

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА
Владимир Настић, начелник: 2061-752
Шеф Одсека за заједничке послове и комуналне 
делатности: 2061-797
Шеф Одсека за инвестиционе пројекте: 2061-738

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Мирјана Јанковић, начелница: 2061-817
Шеф Одсека за финансије: 2061-819
Шеф Одсека за буџет и трезор: 2061-818

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ивана Јокић, начелница: 2061-740
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Тања Савић, начелница: 2061-800
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: 3615-380

ПРАВОБРАНИЛАШВО
Република Србија
Градско правобранилаштво Града Београда
Одељење за градске општине:
Врачар, Звездара, Палилула, Савски венац, Стари град
Писарница: 2061-894
Заменици градског правобраниоца: 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: 2061-715

Пријава беба: ГАК „Народни фронт“: 2061-723, 2061-724
ГАК „Вишеградска“ и КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ Дедиње: 
2061-717, 2061-718
Заказивање венчања и упис у матичну књигу 
венчаних, констатације бракова и развода: 2061-730, 
2061-731
Исправке у матичним књигама: 2061-726, 2061-727
Књига умрлих: 2061-728 

Градска управа Града Београда
Секретаријат за јавне приходе
Одељење Савски венац
Јелена Ивезић, начелница: 2061-901, 2061-763, 2061-902

ДКЦ МАЈДАН
Козјачка 3-5, 3692-645

Кућа краља Петра I
Васе Пелагића 40, 2652-986, 064-8616-976

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



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


