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ЗАШТО ВОЛИМ  
САВСКИ ВЕНАЦ

На трећој седници Скупштине ГО Савски венац, одржаној 14. 
октобра 2020. године, одлучивалo се о укупно 14 тачака дне-

вног реда. Одборници су гласали за усвајање Одлуке о утврђивању 
престанка мандата одборници са листе „Александар Вучић – за 
нашу децу“, а потом је донета одлука о потврђивању мандата од-
борници са исте листе. Скупштина је на седници усвојила Закључак 
о приступању промени Статута Градске општине Савски венац. У 
оквиру пете тачке дневног реда, одборницима је образложен Из-
вештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Савски венац 
за период јануар – јун 2020. године. На седници је донета и Одлу-
ка о четвртом ребалансу буџета ГО Савски венац за 2020. годину. 
Скупштина је на предлог одборничких група донела решења о из-
бору чланова четири комисије: за прописе, представке и предлоге; 
за комуналне делатности, урбанизам, заштиту животне средине 
и енергетску ефикасност; за инвестиције, буџет и финансије и за 
друштвене делатности, инвалидску и борачку заштиту. Скупштина 
је усвојила решења о избору наведених комисија, као и Решење 
о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске 
општине Савски венац.

На четвртој седници Скупштине ГО Савски венац, одржаној 
29. октобра 2020. године, разматрало се 15 тачака дневног реда. 
Скупштина је приступила утврђивању престанка мандата одбор-
нице и потврђивању мандата одборника са листе „Александар Ву-
чић – За нашу децу“. У оквиру четврте тачке дневног реда је донето 
Решење о утврђивању престанка дужности секретара Скупштине 
ГО Савски венац, док су одборници у склопу наредне тачке дневног 
реда донели Решење о постављању новог секретара Скупштине. 
Одборници су донели Одлуку о промени Статута Градске општи-
не Савски венац. Такође, одборницима су изложени и извештаји 
о извршењу буџета за период јануар – септембар 2020. године и 

изведеним радовима на одржавању саобраћајних површина у 
јавном коришћењу унутар блока за 2020. годину. На истој седници 
Скупштине су образовани Општински савет родитеља за школску 
2020/2021. годину, изабране две заменице локалног омбудсмана, 
разрешени директорка Установе културе Дечји културни центар 
„Мајдан“ и председник Надзорног одбора ДКЦ „Мајдан“, као и 
именован председник Надзорног одбора ДКЦ „Мајдан“.

На петој седници Скупштине ГО Савски венац, одржаној 17. но-
вембра,  пред одборницима је било шест тачака дневног реда. На-
кон утврђивања престанка функције члану Већа Градске општине 
Савски венац, приступило се избору новог члана Већа. Скупштина 
је утврдила престанак мандата одборници и потврђен је мандат 
одборници са листе „Александар Вучић – За нашу децу“. На седни-
ци је именован и вршилац дужности директора Установе културе 
Дечји културни центар „Мајдан“.

На шестој седници Скупштине ГО Савски венац, одржаној 28. 
децембра, пред одборницима је било шест тачака дневног реда. 
На седници је постављен заменик секретара Скупштине Градске 
општине Савски венац, а усвојена је и Одлука о буџету Градске 
општине Савски венац за 2021. годину заједно са Кадровским пла-
ном Управе Градске општине Савски венац за 2021. годину. Одбор-
ници су донели и Решење о допуни решења о именовању Општин-
ског савета родитеља Градске општине Савски венац за школску 
2020/21. годину. Након поднете оставке и утврђивања престанка 
функције члану Управног одбора Туристичке организације ГО 
Савски венац, приступило се именовању новог члана. На основу 
констатоване новонастале промене, на седници је донето Решење 
о разрешењу постојећег члана Управног одбора, као и Решење о 
именовању новог члана Управног одбора Туристичке организа-
ције ГО Савски венац.
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ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦАнђела

Од вртића у Љутице Богдана, преко Основне 
школе „Војвода Мишић“, све до данас, живим на 
Савском венцу и поносим се својом општином, 
која пажљиво брине како о младим, тако и о ста-
ријим суграђанима. Примећујем да се води брига 
о инфраструктури, расвети, уређују се паркови и 
игралишта за децу, води се рачуна о екологији, 
уређују дворишта која су пуна цвећа,... Драго ми 
је што сам током ванредне ситуације била волон-

тер и помагала нашим најстаријим суграђанима када им је помоћ била не-
опходна. 

Дарко

Савски венац је урбано језгро Београда, првен-
ствено јер нуди разнолик културни садржај, 
који је интересантан и туристима и нама који 
овде живимо. Поред културно-туристичког, моја 
општина има и велики историјски значај, па се 
може рећи да је Савски венац „Београд у Београ-
ду“. Велики део територије налази се под зеле-
ним површинама, које плене својом лепотом и 
атрактивношћу, а истовремено представљају „плућа града“. Сматрам да су 
највећа предност и најлепши делови наше општине управо паркови-шуме, 
као на пример Хајд-парк, Топчидер, Бањички венац и други прекрасни вр-
тови и баште.

Новка

На Савском венцу је лепо живети, све је близу и 
лако доступно. Службеници у Градској општини 
су врло љубазни, па се брзо и ефикасно завр-
шава сваки посао. Близу су дечји вртићи, шко-
ле, болнице, домови здравља, самопослуге, 
пијаце и све друго што нам је потребно за жи-
вот. Живим на Савском венцу око 50 година и 
засигурно тврдим да је то једна од најлепших 
општина у Београду. Не намеравамо нигде да 

идемо одавде, иако смо имали понуде да се преселимо у друге делове града, 
поготово што се сада убрзано гради Београд на води, као и други објекти и 
улице. Поносни смо што је на подручју наше општине Савски трг и на њему 
велелепни споменик Стефану Немањи.

Растко

Поносан сам што живим на Славији и на Савском 
венцу, као и на мој парк Мањеж, другаре и моју 
Основну школу „Петар Петровић Његош“. Све што 
волим и чиме желим да се бавим овде ми је на-
дохват руке, када је у питању спорт, позориште, 
места за дружење, све то имам у најбољем делу 
Београда, на Савском венцу. Волим свој крај и не 
бих га мењао ни за шта на свету.
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интервју

1.  Постали сте председник једне од централних 
градских општина. Који су главни циљеви у на-
редне четири године и како са нове позиције гле-
дате на тим којим руководите?

Желим прво да се захвалим нашим драгим суграђани-
ма на поверењу које су ми указали и пружили прили-
ку да водим једну од најлепших општина у Београду. 
Бити на челу Градске општине Савски венац подразу-
мева да имам тим вредних и успешних људи, чији су 
чланови изузетно квалитетни појединци и апсолут-
но посвећени заједничком раду на напретку општи-
не. Модеран Савски венац је оно што градимо, у шта 
верујемо и због чега као тим беспрекорно функцио-
нишемо, све у циљу борбе за добар и пристојан живот, 
какав заслужују наши грађани.

Иако ова година, уз изузетно тешку епидемиолошку 
ситуацију, представља изазован период, који је обеле-
жио почетак мог мандата, успели смо да све исплани-
рано и реализујемо, јер ми не обећавамо – ми радимо. 

Приоритет нам је да наставимо са активностима које 
потврђују позицију Савског венца као централне и 
најразвијеније београдске општине. У фокусу ће бити 
пројекти који су од прворазредног значаја не само за 
Савски венац, већ и за Београд али и Србију у цели-
ни. Нама су сви пројекти једнако битни, а трудићемо 
се да успешно одговоримо на све изазове који нас 
очекују јер верујемо у будућност, која нас инспирише 
и покреће да креирамо сигуран пут којим желимо да 
идемо заједно са нашим суграђанима. 

Намеравам да током целог мандата изграђујем и 
негујем поверење код својих суграђана. Желим да 
буду сигурни да општинска власт постоји због њих и 
да ћу свој посао на новој функцији обављати часно, 
одговорно, савесно и посвећено, баш као и прет-
ходне послове које сам обављао на месту члана 
Општинског већа. 

Пред собом сада имам нове циљеве, како бисмо Савски 
венац учинили бољом и здравијом општином, а од на-
рочитог значаја је што програм и план развоја директ-
но показују нашу жељу дa општину водимо заједно са 
суграђанима. Најважније је да свакодневно будемо на 
услузи грађанима и да што брже и ефикасније излази-
мо у сусрет њиховим потребама. То изискује велику од-
говорност, али је уједно и велика привилегија. За мене 
је највећи успех када видим да су грађани задовољни, 
што представља додатну мотивацију да радимо још 
више, јаче и боље за напредну будућност свих нас.  

Један од циљева за које ћу се залагати биће и питање 
унапређења квалитета живота на Савском венцу. Стра-
тегија развоја у наредне четири године је наш путо-
каз како треба развијати нашу општину, као уређену, 
безбедну, инвеститорима привлачну, препознатљиву 
туристичку дестинацију, са својственом атмосфером 
гостопримства. Жеља нам је да Савски венац буде от-
вореног срца за све суграђане, као и за госте.

2.  Које велике пројекте планирате у наредном пе-
риоду на Савском венцу?

Београд на води и Савски трг су велики пројекти који 
се тренутно раде на Савском венцу и омогућавају да 
овај део наше општине постане центар Београда. У 
току су и пројекти који су од прворазредног значаја 
за главни град, али и за целу Србију – Скајлајн Бео-
град, као и наставак изградње железничке станице 
Прокоп, на коју грађани Савског венца чекају скоро 
пола века. Моја визија Савског венца у наредне че-
тири године укључује и изградњу савремене пијаце 
на Сењаку, која ће испуњавати све светске стандарде, 

затим изградњу летње позорнице у Топчидерском 
парку, а у плану је и додатна реконструкција улица. 
Очекује нас обнова у Карађорђевој, Сарајевској и 
Кнеза Милоша, са још лепшим тротоарима, дрворе-
дима и паркинг-местима.

Наставићемо да се залажемо за континуирани раз-
вој, сигурност и стабилност Савског венца, побољ-
шање саобраћајне инфраструктуре у свим деловима 
општине, као и за обезбеђивање довољног броја ре-
циклажних и подземних контејнера. Нашу општину 
обликоваћемо тако да сви суграђани имају исте ус-
лове за живот, што подразумева не само уређену ин-
фраструктуру, већ и модерну пијацу, спортске терене, 
нова и реконструисана игралишта, додатне мобилија-
ре, уређене улице, тргове, паркове, зелене и јавне 
површине, као и обновљене паркинге и прилазне пу-
теве између стамбених зграда. У плану је, такође, на-
ставак организовања бесплатних дечјих и културних 
садржаја у ДКЦ “Мајдан” и Кући Краља Петра, као и 
бројне манифестације под окриљем Туристичке орга-
низације Савски венац. Посебну пажњу посветићемо 
најмлађима, улагањем у радове на сређивању основ-
них школа, бесплатне едукативне, спортске, култур-
но-забавне програме и, наравно, нашим најстаријим 
суграђанима, кроз организовање бесплатних излета.

3.  Колико је важна комуникација са грађанима и 
како се односите према предлозима које добија-
те од њих?

Један од приоритета је наставак квалитетне сарадње 
са грађанима, али и унапређење исте. Очекујем да 
непосредна комуникација донесе још веће резултате. 
Најважније је да очувамо поверење грађана у инсти-

туције и људе који 
њима руководе. 
Слушаћемо наше 
суграђане, уважа-
вати њихове пред-
логе и иницијати-
ве, што ће, сигуран 
сам, неизоставно 
довести до вели-
ких резултата на 
које ћемо сви бити 
поносни. 

Када сам изабран 
на место пред-
седника општине, 
рекао сам да ће 
моја врата за све 
грађане и добре 
предлоге увек 
бити отворена. 
Примам грађане 
једном недељно, а 
свим осталим да-
нима становници-
ма Савског венца 
на располагању су 
људи из мог тима. 

Грађани нам свакодневно долазе с различитим пред-
лозима, сугестијама, али и с конструктивним критика-
ма. Управо захваљујући њиховим иницијативама, на 
Савском венцу је доста тога урађено.

Значајан пројекат који је покренут на иницијативу 
грађана је “Еко-патрола”, у циљу бољег одржавања 
јавних површина на територији наше општине, 
чиме се нико није бавио претходне две деценије. 
Од почетка рада, августа 2017, “Еко-патрола” је уре-
дила више од 300 јавних површина. Поносан сам 
на грађане Савског венца због овог заједничког 
пројекта. Када је реч о комуналном уређењу, у пла-
ну нам је да створимо мале зелене оазе за одмор 
и разоноду. Наравно, ту се нећемо зауставити, јер 
као што је важно све што је до сада урађено, још ва-
жније је оно што нам следи и што имамо у плану, а 
очекују нас велике ствари. 

4.  Да ли општина планира да и у наредном перио-
ду настави да пружа помоћ својим суграђанима у 
виду суфинансирања радова на зградама?

Уређење фасада и улаза стамбених зграда на тери-
торији општине се организује у складу са иниција-
тивама наших суграђана. У претходном периоду смо 
у сарадњи са Градом Београдом обновили улазе у 
више од 30 стамбених зграда и велики број фасада 
на Савском венцу, а сада настављамо истим тем-
пом. Свесни смо да сваки дотрајао објекат не само 
да нарушава изглед града, него угрожава и безбед-
ност грађана. Урадили смо много, али има и доста 
тога што ће тек бити урађено у наредном периоду и 
што ће утицати да грађани Савског венца имају још 
бољи животни стандард и услове какве заслужују.

Планирамо да рад на започетим пројектима буде на-
стављен још бржим темпом, старе зграде да освану 
у новом руху, са обновљеним изгледом и сређеним 
улазима. Без добре визије не би било ни реализа-
ције овако великих пројеката. Идеја нам је да нашу 
општину водимо у правцу просперитета.

Реализоваћемо пројекте суфинансирања радова на 
зградама у периоду који је пред нама, а први кон-
курс за пријаву у 2021. је завршен у првом кварталу 
ове године.                                                                  

4
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САВСКИ ВЕНАЦ – СЛИКА СВИХ НАС
Милош Видовић о новим плановима и о континуираном развоју Савског венца
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Председник општине Савски венац Милош Видо-
вић одржао је више састанака са директором 

Дома здравља “Савски венац” др сци. мед. Зораном 
Бекићем, на којима се разговарало о начинима интен-
зивирања сарадње и реализацији општинских проје-
ката. Размењивана су мишљења о тренутној ситуацији 
у вези са пандемијом, о томе колико општина може да 
допринесе организовању вакцинације и како побољ-
шати сарадњу са Домом здравља, у циљу пружања 
подршке суграђанима да што пре изађу из кризе коју 
је изазвала корона. Видовић и Бекић, сарадници у 
организацији највећег вакциналног пункта у Србији, 
сложили су се да је најважнији правац равномеран 
развој општине Савски венац и да овакви састанци 
постављају платформу за унапређење и правовре-
мено решавање проблема у циљу очувања здравља 
суграђана.

Говорећи о сарадњи са ГО Савски венац, др Бекић, 
водећи европски онколог, истиче да је добра 

припрема у организацији борбе против короне 
изузетно важна, као и активности које су предузете 

у току трајања пандемије.  

– Крајем октобра дошло је до трећег пика короне, 
када је ДЗ “Савски венац” реорганизовао рад и ресурсе 
са жељом да помогне својим корисницима, а отворено 
је и пет ковид-амбуланти у Косте Главинића 3а. Дневно 
смо имали и по 400 прегледа, а грађани су чекали у про-
секу 10 до 15 минута, уз изузетно квалитетну услугу. Могу 
рећи да смо у томе били можда и најбољи у граду, јер 
се на другим местима чекало по неколико сати. Што је 
најбитније, у периоду замаха инфекције коронавирусом, 
није стала са радом ниједна организациона јединица 
унутар ДЗ-а и апсолутно смо све држали под контролом. 
Иако је повећан обим посла медицинским радницима, 
као и рад на терену, свим грађанима којима је потребна 
било каква здравствена помоћ у најкраћем року ће бити 
и пружена. На нашој општини помажемо људима који се 
пријављују за вакцинацију преко е-Управе, а који су теш-
ко покретни или непокретни, тако што шаљемо лекар-
ске екипе у њихов дом, где их на лицу места вакцинишу  
– рекао је др Бекић.

СРПСКИ МОДЕЛ НАЈБОЉЕ ОРГАНИЗОВАНЕ  
МАСОВНЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ  
У СВЕТСКИМ РАЗМЕРАМА 

– Председник и Влада Републике Србије су обез-
бедили далеко већу количину вакцина у односу на 
број становника, што није случај у другим европс-
ким државама, због чега смо ми за сада друга земља 
у Европи по броју вакцинисаних особа на милион 
становника. Док процес набавке вакцина и имуни-
зације против ковида-19 у земљама Европске уније 
иде далеко спорије и компликованије од очекиваног, 
Србија је у пуном замаху. Поједине западне државе 
заказују пацијентима вакцинацију тек за фебруар или 
март 2022. године. Ако бисмо такав модел примени-
ли код нас, то би сигурно узроковало велику узнеми-
реност и несигурност. Због тога је успех људи који 
су обезбедили вакцине фасцинантан и утире пут ка 
општем здрављу становништва Србије и економском 
опоравку – навео је др Бекић.

– Србија је била међу првим земљама у свету која 
је потписала уговоре са многим компанијама које се 
баве производњом вакцина против короне, а друга у 
Европи која је добила вакцине. Председник и Влада Ре-
публике Србије су захваљујући својим напорима и за-
лагањима успели да обезбеде неколико врста вакцина 
које грађани могу да приме – подсетио је Видовић и 
додао да се из свега што је досад урађено у пројекту 
вакцинације може закључити да сви улажу заједничке, 
огромне напоре како би се грађанима обезбедила вак-
цинација у што краћем периоду, што значи и повратак 
нормалним животним токовима и обнову привреде.

СВЕТСКИ УСПЕХ СРБИЈЕ И САВСКОГ ВЕНЦА  
У ПРОЈЕКТУ МАСОВНЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ 

На општини Савски венац, на Београдском сајму, 
отворен је највећи пункт за масовну вакцинацију у 
Србији, који уједно представља и један од највећих 
у Европи, чији је директор др Зоран Бекић. Он на-
води да је та јединица део Дома здравља “Савски 
венац”, где су, према приоритетима, вакцинисани 
војска, полиција, здравство, новинари и групе ста-
рије популације, који долазе по позиву.

– Многе земље су правиле репортаже и информи-
сале ширу јавност о томе како је једна мала Србија 
успела да направи модел вакцинисања, који другим 
државама служи као пример. У Србији је данас бити 
лекар велика привилегија, зато што смо ми на Савс-
ком венцу осмислили и реализовали пројекат масо-
вног вакцинисања на јединствен начин, који у Европи 
још увек није оформљен у оваквој размери. Општина 
Савски венац је носилац и зачетник оваквог пројек-
та масовне вакцинације, како у Београду, тако и у Ср-
бији, па и у свету. Први масовни пункт осликава вели-
чину не само наше општине, већ и целе Србије. Тиме 
што смо започели вакцинацију пре других земаља, 
добијамо прилику да будемо лидери у Европи у по-
већању привредног раста и да се пре других земаља 
вратимо нормалним животним токовима. Иако имамо 
најмањи пад БДП-а у региону и Европи, напорно ра-
димо на обнављању економије, за разлику од осталих 
земаља које су своје привредне токове доста успори-
ле у периоду трајања пандемије – изјавио је др Бекић.

Председник ГО Савски венац Милош Видовић 
обишао је прве пунктове на Београдском сајму у 

халама 11 и 3 и похвалио напоран рад тима којим 
руководи др Бекић. 

– Изузетна спремност у руковођењу овако важним 
пројектом се може добити само од оних који профе-
сионално и предано приступају свом послу и имају 
довољно искуства и знања да руководе овако вели-
ким тимом сарадника. Један од стратешких задата-
ка општине Савски венац биће стварање безбедног 
здравственог окружења, унапређење степена зала-
гања општине и надлежних институција, да бисмо 
свим грађанима обезбедили једнаке шансе и равноп-
равну укљученост у процес заштите здравља – изја-
вио је Видовић.

Видовић се захвалио др Бекићу на одличној орга-
низацији, и додао да оваква акција представља однос 
према нашим драгим суграђанима и осликава дос-
тигнути ниво напретка општине Савски венац и целог 
друштва. Имајући у виду да је процес вакцинације вео-
ма добро организован, наредни циљ општине Савски 
венац биће да се подигне свест грађана о овој теми, 
као и да се формулишу препоруке за унапређивање 

www.savskivenac.rs

топ тема Општина Савски венац, у сарадњи са руководством  
државе Србије и ДЗ “Савски венац”,  

носилац је и зачетник пројекта масовне вакцинације 

Зоран Бекић, др сци. мед. 
директор Дома здравља “Савски венац” и највећег 

вакциналног пункта на Београдском сајму

Градска општина Савски венац ће док траје епидемија коронавируса, 
настојати да у оквиру својих могућности пружи максималну помоћ и подршку 

суграђанима, нарочито најстаријима, који спадају у угрожену категорију 

Сведоци смо да многи светски медији преносе вести  
о начину на који смо организовали вакцинацију на Савском венцу,  

те им наш пример служи као модел у припреми масовног вакцинисања

НА САВСКОМ ВЕНЦУ ЈЕДАН ОД НАЈВЕЋИХ  
ПУНКТОВА ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ У ЕВРОПИ
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здравља у борби против вируса ковид 19, навео је 
Видовић и додао да сви заједно, као појединци и 
као друштво, треба да радимо на побољшању ква-
литета живота и континуирано указујемо на потре-
бе и проблеме наших суграђана.

На Београдском сајму изузетан одзив  
на вакцинацију 

– Комплетна процедура вакцинације на Београд-
ском сајму је једноставна и брза, а цео процес од 
уласка до изласка траје око 20 минута. Све је “ја-

пански прецизно”, перфектно организовано и тече 
беспрекорно, у укупно 39 лекарских и 50 вакцинал-
них кабина. Београдски сајам показао је способност 
да сви у тиму раде као један и да се исплатио велики 
уложени труд како би се успело у намери да врло 
брзо вакцинишемо велики број наших суграђана. 
То је огроман успех једне општине на чијој терито-
рији се ствара основ за економски опоравак читаве 
државе. Председник Видовић је сваку иницијативу 
Дома здравља подржао и препознао, те на тај начин 
дао велики допринос масовној вакцинацији на Сав-
ском венцу. Такође, имали смо велику помоћ Орга-
низационог тима Владе Републике Србије, Минис-
тарства здравља и Града Београда. Организацијски 
смо постигли оно што нико није учинио, јер ово је 
са једне стране и пионирски подухват, узевши у об-
зир да се први пут у последњих педесетак година 
у Србији суочавамо са масовном вакцинацијом у 
оваквим условима. Поставили смо идеалан баланс 
између великог броја људи који долазе на вакци-
нацију и броја ангажованог особља – изјавио је др 
Бекић.

Др Бекић се посебно захвалио грађанима што су 
препознали важност вакцинације 

– Наши грађани су показали да су одговорни 
према себи и својим најближима и увиђају да је 
ово једини прави пут да се вратимо нашим стан-

дардним активностима. Захваљујем се лекарима и 
медицинским сестрама који напорно, свакодневно 
раде на Београдском сајму и максимално се труде 
да цео процес протиче беспрекорно, у складу са по-
стављеним планом – рекао је др Бекић и посебну 
захвалност изразио председнику општине Савски 
венац Милошу Видовићу на изузетној сарадњи и 
доприносу у организацији масовне вакцинације. 

Здравље грађана за нас је приоритет и из борбе 
против короне само уједињени излазимо као 

победници

Говорећи о са-
радњи са општи-
ном, директор ДЗ 
“Савски венац” та-
кође истиче шта за 
њега представља 
вођење једног од 
централних домо-
ва здравља у Бео-
граду и без чега не 

би могао да замисли 
свој рад, а такође раз-

говарало се и о томе који су 
приоритетни циљеви Дома здравља. 

– Када сам именован на место директора Дома 
здравља “Савски венац” први циљ који сам себи по-
ставио је да у сваком моменту будемо доступни на-
шим грађанима. Комуникација са грађанима мора 
да буде интензивна и ефикасна, као што већ и јесте. 
Један од циљева за наредни период је да конти-
нуирано радимо на побољшању комуникације, да 
грађане још боље информишемо, да их уверимо да 
је њихово здравље нама приоритет и да из борбе 
против короне можемо да изађемо као победници 

само ако заједно будемо радили на томе. Брзина у 
обезбеђивању повратних информација које наши 
грађани очекују је изузетно важна, а тиме можемо 
посебно да се похвалимо. Сваки спасен живот за-
служује шампионски пехар и представља заслугу 
целог нашег тима. Када сам прихватио нову функ-
цију био сам сигуран да ћу на најбољи начин од-
говорити очекивањима, сходно мом досадашњем 
професионалном и организационом искуству. Као 
директор једног од централних домова здравља, 
желим да све наше грађане уверим да могу да буду 
сигурни да ДЗ “Савски венац” искључиво постоји и 
ради у интересу њиховог здравља, да су сви наши 
грађани безбедни без обзира на катастрофу коју је 
изазвала пандемија. Трудили смо се и да унапреди-
мо изглед Дома здравља, како би грађанима било 
пријатније док чекају неки преглед или другу ус-
лугу. У плану нам је да у наредном периоду наста-
вимо са сличним активностима. Рад не бих могао 
да замислим без свог тима, који предано ради свој 
посао и чини да наш дом здравља буде све бољи. 
Размењујемо идеје на дневном нивоу и трудимо се 
да сваки сектор буде максимално организован – ис-
причао нам је др Бекић.

Aкције бесплатних превентивних прегледа  
и здравствених трибина се настављају 

– Још неке идеје су обострано прихваћене, те 
ћемо бити на услузи грађанима општине са већим 
избором различитих активности него до сада. Апе-
лујем на грађане да се вакцинишу, да редовно кон-
тролишу своје здравље и да се током целе године 
придржавају добрих навика, као што су правилна 
исхрана, одржавање оптималне телесне тежине и 
физичка активност – поручио је Бекић и додао да 
вођење једног од централних домова здравља и 
вакциналних пунктова за њега представља изузет-
ну част и привилегију.

 УКУПНО ВАКЦИНИСАНИХ  
И РЕВАКЦИНИСАНИХ  
ДО СРЕДИНЕ МАРТА:

  У ДЗ Савски венац преко 20.000

  На општини Савски венац утрошено 
преко 220.000 доза 

  На Београдском сајму преко 200.000

  У Београду више од 420.000 

	У Србији више од 2.200.000

  Преко е-Управе се за вакцинацију 
пријавило више од 1.500.000 људи 

Општина Савски венац  
отворила контакт-центар за вакцинацију

Општина је оформила посебан контакт-цен-
тар за све суграђане са Савског венца, старије 
од 65 година, којима је потребна помоћ при ре-
ализацији пријаве за вакцинацију на порталу 
е-Управе. Они који желе могу да контактирају 
ГО Савски венац позивом на једну од пет ди-
ректних телефонских линија и тим путем оства-
ре своју пријаву.
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у фокусу Монументалан изглед споменика на Савском тргу предста-
вља симбол српског напретка и победе, открива корене 
српског народа и приказује раст наше државе и духовности. 
Зато је и откривање овог споменика својеврстан историјски 
час, посвећен Стефану Немањи, родоначелнику српске 
средњовековне династије, који је заједно са сином Растком 
утемељио Српску православну цркву.

Плато око споменика поплочан је каменим коцкама ста-
рим више од 100 година, које су пронађене током радова у 
непосредној близини Савског трга. На реконструисаном тргу 
налазе се зелене површине са засађеним стаблима, простор 
предвиђен за шетњу, а испод трга изграђена је нова канали-
зациона црпна станица. Трамвајски саобраћај убудуће ће се 
кретати по ободу Савског трга, највећег трга у Србији, који ће 
имати 32.000 квадрата, од чега ће 20.000 бити пешачка зона, 
са скоро 300 стабала. Својим величанственим изгледом, Сав-
ски трг представља један од најлепших делова града и један 
од најзначајних пројеката на територији општине, који мења 
лице Савског венца.  

Захваљујући пројекту Београд на води и реконструкцији 
Савског трга, овај део наше општине постаје нови центар и 
симбол града. Пун сјај споменика Стефану Немањи сада конач-
но крунише Београд и Србију, те поставља Савски трг на пије-
дестал најлепших тргова Европе.

У претходном периоду на Савском венцу је много урађе-
но, а након ових стратешких пројеката, значајних не само 
за Савски венац него и за целу Србију, очекују нас нови 
пројекти, који ће значајно утицати на побољшање квалите-
та живота наших грађана. 

Споменик Стефану Немањи постављен je на Савском 
тргу у Београду, на почетку Немањине улице, испред 

некадашње зграде Главне железничке станице, у коју 
треба да буде усељен Историјски музеј Србије. Свечано 
откривање споменика, који је окренут ка Храму Светог 
Саве, и пуштање величанствене декоративне расвете, 
уприличено је на Савиндан, 27. јануара 2021. године.

Споменик Стефану Немањи је дело руског вајара 
Александра Рукавишњикова, члана Руске академије 
уметности, и представља владарску фигуру Стефана 
Немање у племићкој одори. У десној руци се налази 
мач, а у левој Хиландарска повеља. Постамент је са-
чињен од више елемената. У основи, то је напукли 
византијски шлем, као симбол Немањине борбе за не-
зависност од Ромејског царства, из кога израња вла-
дарско жезло, симбол владарске моћи.  

Рукавишњиков наводи да је за модел користио 
жезло Светог Саве (једини предмет за који се поузда-
но зна да је био у Савиним рукама), првог српског ар-
хиепископа и Немањиног најмлађег сина, које се чува 
у ризници манастира Милешева и повремено излаже 
у Историјском музеју Србије. Са спољне стране поста-
мента приказани су манастири Студеница и Хиландар, 
две најзначајније задужбине Стефана Немање. Остали 
рељефи су урађени по угледу на српске фреске, као 
што је „Лоза Немањића“ из манастира Високи Дечани 
у Метохији.

Иста сликарска техника мозаика коришћена је 
у осликавању Храма Светог Саве, по чему је једин-
ствен у свету, с обзиром да су све фреске урађене у 
овом стилу. О величини споменика говори и податак 
да у шлему може да буде више људи истовремено, 
па овај постамент представља својеврстан музеј на 
отвореном.

Упоредо са допремањем делова споменика из Ру-
сије, у Београд је допутовао тим руских мајстора под 
надзором Олега Ласкарева, који је водио читав процес 
и вредно радио на монтажи споменика. Скулптура је 
изливена у бронзи и висока 15 метара, што отприли-
ке представља висину зграде од шест спратова. Око 
жезла споменика намонтирани су фрагменти визан-
тијског шлема, са чије су унутрашње стране уникат-
ни мозаици и рељефи који представљају најважније 
делове из живота Стефана Немање, односно сегменте 
српске историје за време његове владавине.  

Споменик оснивачу средњовековне српске др-
жаве, импозантних димензија, заједно са шлемом 
висок је 23,5 метара, сеже пет метара испод земље 
и тежак је око 80 тона, чиме је постао највиши спо-
меник на територији Србије. Осим високе уметнич-
ке вредности, има изузетан историјски и културни 
значај за српски народ. Време Стефана Немање 
представља прекретницу у историји и култури Срба 
и показује да српска државност траје 800 година. 

НОВО ОБЕЛЕЖЈЕ САВСКОГ ВЕНЦА
СПОМЕНИК СТЕФАНУ НЕМАЊИ КРАСИ САВСКИ ТРГ

Март 2021.10



Председник Републике Србије Александар Вучић 
присуствовao je отварању објекта Галерија Бео-

град, у склопу пројекта Београд на води, за који је оце-
нио да ће донети много тога Београду и Србији. Отва-
рању су присуствовали и премијерка Ана Брнабић, 
министар финансија Синиша Мали, градоначел ник 
Београда Зоран Радојичић, заменик градоначелни ка 
Горан Весић, председник Градске општине Савски ве-
нац Милош Видовић и многи други.

– Овим пројектом добили смо много нових радних 
места, а подизање наших грађевинских компанија 
допринеће градском бруто друштвеном производу и 
привлачењу туриста – рекао је председник Вучић и 
истакао да овај пројекат показује невероватан напре-
дак наше земље, као и да је изгледало нестварно да 
цео један крај, који је личио на ругло, буде претворен 
у нешто најлепше на југоистоку Европе.

– Направили смо најлепшу и најуређенију проме-
наду у целој Европи, што и приличи Београду, који 
данас постаје главни град целог региона – нагласио је 
Вучић. 

Галерија Београд је велика шопинг, забавна и 
гастрономска дестинација. У питању је грандиозни, 
највећи тржни центар у региону, смештен на самој 
обали Саве, са 300.000 квадратних метара укупне 
површине, 93.000 квадрата простора за издавање и 
3.600 паркинг-места, у чијем саставу је планирано 50 
ресторана, као и биоскоп са више од 1.700 места.

Оаза у којој у затвореном простору сунчеви зраци 
допиру до вас, шетња подсећа на најлепше улице Бео-
града, шопинг на Париз, испијање прве јутарње кафе 
на Милано, а вечерњи излазак на Њујорк – пружиће 

посетиоцима потпуно нову димензију уживања. Галерија представља обједињени концепт шопинга, забаве и 
гастрономије какав до сада код нас није виђен. Нуди најбоље светске и домаће премијум брендове на једном 
месту, добар избор кафића и ресторана, два забавна комплекса, биоскоп са најнапреднијом IMAX® техноло-
гијом за гледање филмова и комплетан ужитак. 

Инспирисана духом и улицама Београда, Галерија је и 
својеврсни архитектонски подухват, који овом делу гра-
да даје потпуно нови сјај. Импресивна у погледу димен-
зија, својим екстеријером, у којем доминирају камен и 
стакло, идеално се уклапа у амбијент реке, док је енте-
ријер инспирисан урбаном атмосфером и еклектичном 
архитектуром престонице којом се одаје омаж Београду, 
а заједно представљају савршен додатак обали Саве, на 
коју се пружа импресиван поглед из ресторана и кафића.

Унутрашњост Галеријe Београд не може се упоредити 
ни са једном грађевином тог типа у овом делу Европе. 
Улице и тргови подељени су у целине које осликавају 
пулс града, а захваљујући фасадама, подовима од при-
родних материјала и плафону од провидних панела, 
шетња кроз унутрашњост посетиоцима пружа утисак да 
су напољу.

Тржни центар са импозантном укупном површином и 
највећим зеленим кровом у региону, помера стандарде 
и нуди потпуно ново искуство куповине и забаве, које ће 
се временом додатно обогаћивати. Зелени кров за ре-
лаксацију и простране спољашње терасе ресторана и ка-
фића идеално се уклапају у десну обалу Саве и креирају 
ново омиљено место окупљања.

Отварањем овог тржног центра Београд је добио дес-
тинацију коју једна права метропола и заслужује, а сви 
становници општине Савски венац, Београда, Србије, ре-
гиона, као и туристи из целог света, добили су место које 
одговара на све њихове потребе и незаборавно искуство 
које ће сигурно желети да понове.

развој Београда на води
ОТВОРЕН НОВИ ТРЖНИ ЦЕНТАР  

G A L E R I J A  B E LG R A D E

Март 2021. 13Март 2021.12

www.savskivenac.rs Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

 Укупна површина 
300.000 м²

 93.000 м²  
за издавање

 3.600  
паркинг-места

 50 ресторана

 биоскоп са преко 
1.700 места
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ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА СКВЕРА У УЛИЦИ МИЛОВАНА МИЛОВАНОВИЋА

На иницијативу грађана Савског венца завршена je 
реконструкција Улице Милована Миловановића, као 

и делова улица Гаврила Принципа, Адмирала Гепрата 
и Балканске. Завршне радове на саобраћајној инфра-
структури обишли су градоначелник Београда Зоран Ра-
дојичић и председник ГО Савски венац Милош Видовић 
и уверили се да је асфалт замењен новом калдрмом, ре-
конструисан тротоар, постављена хоризонтална сигна-
лизација, нове клупе, засађене саднице дрвећа и цвећа, 
док је у делу Балканске улице пресвучен асфалт.

Ово је први од седам планираних урбаних џепо-
ва који ће бити уређени у целом граду, а извођење 
радова је било у надлежности Градске управе гра-
да Београда. Очекује се завршетак реконструкције 
урбаних џепова у деловима улица Катићева, Бирча-
нинова, Булевар ослобођења, као и реконструкција 
Улице Краљевића Марка.

– Приоритети су дефинисани у складу са захте-
вима и потребама грађана, који се заједно са нама 
труде да град Београд и општина Савски венац буду 
лепше место за живот – рекао је Милош Видовић.

РЕКОНС ТРУКЦИЈА УЛИЦ А НА С АВСКОМ ВЕНЦУ
Реконструкција делова улица Шолина, Мајора Јагодића и Владимира Гаћиновића

На иницијативу грађана реконструисани су дело-
ви улица Шолина, Мајора Јагодића и Владимира 

Гаћиновића, које се налазе на територији општине 
Савски венац.

Тим поводом, председник ГО Савски венац Ми-
лош Видовић обишао је радове у организацији ЈКП 
„Београд пут“ и навео да је ово још један пример 
да све реализоване акције у протеклих годину дана 
непосредно доприносе да наша општина буде joш 
уређеније место за живот, а са тим ће бити наставље-
но и убудуће.                                                                                                        

– У плану нам је да добро и пажљиво слушамо наше 
суграђане, изађемо у сусрет њиховим иницијативама и 
да сви заједно радимо на подизању квалитета живота 
на Савском венцу – рекао је Видовић. 

Грађани своје иницијативе могу да поднесу на Пи-
сарници ГО Савски венац, сваког радног дана, а руко-
водство ће се потрудити да их спроведе у дело.

У склопу радова које је извело ЈКП „Београд пут“, 
урађена је замена коловозне траке, извршена рекон-
струкција тротоара и постављена саобраћајна сигнали-
зација.

НОВО ДЕЧЈЕ ИГРАЛИШТЕ ОПРЕМЉЕНО НАЈСАВРЕМЕНИЈИМ РЕКВИЗИТИМА
У насељу Стјепан Филиповић

Малишани са Савског венца добили су још један уређен кутак за игру и дружење, и то у насељу Стјепан Фи-
липовић, између бројева 28 и 29, где је завршена изградња дечјег игралишта. Радове које је, на иницијативу 

општине и грађана, изводило ЈКП „Зеленило Београд“, обишли су председник ГО Савски венац Милош Видовић и 
члан Општинског већа Љубомир Ловре. Инвеститор радова на изградњи игралишта је Секретаријат за комунал-
не и стамбене послове града Београда.

Игралиште је опремљено гуменом подлогом и најсавременијим справама и реквизитима за игру, а по-
стављене су парковске клупе и ђубријере. Такође, урађене су нове стазе и постављено рефлекторско ос-
ветљење.

– Сав мобилијар испуњава важеће стандарде у погледу безбедности корисника, а малишани из овог дела 
наше општине сада имају ново место за дружење са својим вршњацима. Игралиште има модеран изглед и 
нуди садржај какав је нашој деци потребан – навео је Видовић и изразио захвалност Граду Београду што 
излази у сусрет потребама најмлађих становника Савског венца.

На иницијативу председника ГО Савски венац Ми-
лоша Видовића започети су радови на текућем 

одржавању основних школа на територији општине.
Члан Већа општине Владимир Павловић тим по-

водом обишао је почетак радова и навео да је ово 
још један пример да бројне реализоване акције у 
протеклом периоду, као и оне које су у плану, допри-
носe томе да наша деца имају лепше и уређеније ме-
сто за школовање и одрастање. 

– И током претходних година смо се трудили да 
побољшамо услове рада у основним школама на те-
риторији наше општине. Брига о деци и уређење об-
разовних институција је један од наших приоритета, 
а у том правцу ћемо наставити и убудуће – истакао 
је Павловић.

Обиласку радова присуствовали су и представни-
ци основних школа „Петар Петровић Његош“, „Војво-
да Радомир Путник“ и „Ђуро Салај“, који су истакли од-
личну сарадњу са општином Савски венац и посебно 
захвалили председнику Милошу Видовићу на сталној 
бризи о потребама ових школа и њихових ђака.

Савски венац, као друштвено одговорна општи-
на, свесна је неопходности улагања у будућност 
и активно се бави садржајима везаним за потребе 
деце. Тиме показујемо да све што радимо чинимо 
управо због наше деце, која су будућност ове земље. 

од идеје до реализације

Т Е К У Ћ Е  ОД Р Ж А В А Њ Е  О С Н О В Н И Х  Ш К О Л А  Н А  С А В С К О М  В Е Н Ц У

ПРЕ

ПОСЛЕ



Март 2021.16

www.savskivenac.rs

Март 2021. 17

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

ОПШТИНА С ЛУША ГРАЂ АНЕ
Састанак са грађанима из Улице Теодора Драјзера

Због вишегодишњег проблема са из-
ливањем кишне канализације, стана-

ри стамбене заједнице у Улици Теодора 
Драјзера 30 обратили су се за помоћ Град-
ској општини Савски венац. У циљу реша-
вања проблема, на иницијативу општине 
одржан је састанак са грађанима, којем 
су присуствовали заменик председни-
ка ГО Савски венац Урош Трипковић и 
представници ЈКП „Београдски водовод 
и канализација“ и ЈП „Градско стамбено“. 
Реализоване су активности на санирању 
проблема, а како је најављено, у плану је 
и дугорочно решавање овог проблема у 
координацији са градским предузећима.

ОД Р Ж А В А Њ Е  С ТА З А

Еко-пaтрола општине Савски венац кон-
стантно ради на уређивању јавних зелених 

површина, као и на поправци (одржавању) 
стаза које су оштећене услед лоших времен-
ских услова, a неопходне су за кретање наших 
суграђана.  

Приликом обиласка екипа на терену, пред-
седник општине Милош Видовић је навео да је 
само током 2020. године Еко-патрола уредила 
преко 50 јавних површина. Председник је ре-
као да „Еко-патрола“, као заједнички пројекат 
општине и грађана, доприноси бољем изгледу 
Савског венца и позвао грађане да наставе да 
пријављују локације које је потребно уредити. 
Послови које обавља Еко-патрола обухватају 
кошење траве, сакупљање лаког отпада, ук-
лањање мањих депонија, уређење урбаних 
џепова и осталих јавних површина. Поред 

тога, улога Еко-патроле је и да апелује на грађане да 
воде рачуна о својој околини и зеленим површинама 
које користе.

На иницијативу грађана обновљена је стаза на 
углу улица Виктора Игоа и Милована Глишића, поред 
старе окретнице трамваја, која излази на Булевар 
војводе Мишића и постављени су нови рукохвати. 
Члан Већа ГО Савски венац Љубомир Ловре обишао 
je радове и том приликом разговарао са суграђани-
ма, саслушао њихове предлоге и сугестије и поручио 
да ће општина наставити да излази у сусрет иниција-
тивама грађана. 

С ЛУШАМО ПРЕ Д ЛОГЕ ГРАЂ АНА И ЗА ЈЕ ДНО РЕШАВАМО ПРОБЛЕМЕ 

Пријем код председника je и даље један од 
приоритета у раду ГО Савски венац, у циљу 

боље и лепше сарадње са грађанима. Од из-
узетног значаја је подршка коју добијамо од 
наших цењених суграђана, као и свакa суге-
стијa која је допринела да наша општина буде 
по мери оних који овде живе. Напредак који 
можемо да осетимо и видимо је директан ре-
зултат добре комуникације и сарадње, те ћемо 
стога наставити да се састајемо са суграђани-
ма, отворено разговарамо и решавамо питања 
важна за свакодневно функционисање.

На иницијативу грађана завршена је град-
ња новог дечјег игралишта у насељу Стјепан  
Филиповић, обновљена стаза на углу улица 
Виктора Игоа и Милована Глишића, као и мно-
ги други пројекти.

Са својим предлозима и сугестијама станов-
ници Савског венца равноправно учествују 

у раду општине. Грађанско интересовање 
и укључивање у рад је од приоритетног 
значаја, јер управо таквим иницијативама 
побољшавамо квалитет живота и чинимо 
промене набоље, при чему је непосредна 
комуникација кључна и даје видљиве и ди-
ректне резултате.

За све предлоге, сугестије и питања  
грађани могу да нам се обрате  

на имејл-адресе: 
pitanja@savskivenac.rs  

info@savskivenac.rs
као и путем поште  

(Кнеза Милоша 69).

у сарадњи са
ЗА ЛЕПШИ И ЧИСТИЈИ САВСКИ ВЕНАЦ

Е К О - П А Т Р О Л A  У  С Л У Ж Б И  Г Р А Ђ А Н А

Захтев за интервенцију Еко-патроле грађани могу 
поднети сваког радног дана, на Писарници  

ГО Савски венац или послати на имејл–адресу: 
ekopatrola@savskivenac.rs

Екипе ће се побринути да по пријему пријаве у 
најкраћем могућем року изађу на терен и уреде 

јавну површину.
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Ј Е С Е Њ Е  А К Т И В Н О С Т И  Н А  С А В С К О М  В Е Н Ц У 
ПОСТАВЉЕН УРБАНИ МОБИЛИЈАР ЗА ИГРУ И РЕКРЕАЦИЈУ И УРЕЂЕНИ УРБАНИ ЏЕПОВИ

На територији општине Савски венац радило 
се на постављању и уређењу дечјих урбаних 

мобилијара – на унутарблоковском простору из-
међу Савског трга, Балканске и Улице Милована 
Миловановића, у дворишту ОШ „Војвода Радо-
мир Путник“, на унутарблоковском простору из-
међу стамбених зграда у Савској улици број 13, 
као и у осталом делу Савске улице, Краљевића 
Марка и у Југ Богдановој. 

Постављене су безбедносне заштитне гумене 
подлоге и дечји урбани мобилијар: мултифунк-
ционални тобогани, клацкалице, њихалице, и 

други реквизити за игру и рекреацију, како би се обез-
бедили што бољи услови за спортске активности на-
шим најмлађим суграђанима. Такође, обновљене су 
ђубријере и клупе. 

Председник Градске општине Савски венац Милош 
Видовић обишао је уређене локације и разговарао са 
грађанима о будућим активностима и плановима за 
наредни период, који подразумевају и реконструкцију 
справа за вежбање на одређеним локацијама. Видо-
вић је навео да су реализоване акције у протеклих го-
дину дана знатно допринеле да наша општина буде 
уређеније и квалитетније место за живот.

У протеклом периоду напорно смо радили 
на уређењу урбаних мобилијара и џепова на 
територији општине Савски венац. Желимо да 
оваквом акцијом подигнемо свест суграђана 
о важности очувања нашег животног простора 
и истакнемо у којој мери уређено окружење 
доприноси побољшању квалитета живота – 
истакао је Видовић.

Простор поред стамбених зграда у Више-
градској улици и Чкаљино сокаче сада красе 
зеленило и цвеће, у чију су се садњу укључили 
и станари.

САДЊА ДРВЕЋА „ЗА ЗЕЛЕНИЈИ САВСКИ ВЕНАЦ“

На иницијативу грађана 
из Брзакове улице, по-

сађена су стабла липе на 
простору између Булева-
ра војводе Мишића и Ули-
це Милована Глишића на 
Сењаку. У јесењој акцији 
садње дрвећа учествова-
ли су председник Градске 
општине Савски венац Ми-
лош Видовић и чланови 
Већа, заједно са грађанима 
Савског венца. 

Видовић је навео да је ово само једна у низу 
акција озелењавања које се реализују на општи-
ни Савски венац.

– Крајем прошле године засадили смо преко 
40 нових платана на Дедињу и Малешком брду. 
Вођени идејом да оваквом акцијом подигнемо 
свест о важности очувања животне средине, 
желели смо да сопственим примером утичемо 
на друге – рекао је Видовић.

Председник општине је подсетио да је у 
току и акција уређења урбаних џепова и до-

дао да је већ неколико локација 
добило нови изглед, у складу са 
предлозима грађана.

– Наставићемо да одговорно 
радимо свој посао, како би наша 
општина могла да се поноси ве-
ликим бројем квалитетно уређе-
них зелених површина. Желимо 
да у тај процес укључимо што 
већи број суграђана, јер смо 
у овом заједничком пројекту 
партнери – навео је Видовић.
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Сређивање и озелењавање урбаних џепова 
наставља се истим темпом, а грађане  

позивамо да своје предлоге шаљу на имејл: 
zamojkraj@savskivenac.rs

У пријави је потребно навести контакт  
телефон и адресу локације  

(са фотографијом)  
коју је потребно уредити.

У Р Е Ђ Е Њ Е  З Е Л Е Н И Х  П О В Р Ш И Н А

Члан Већа ГО Савски венац Љубомир 
Ловре обишао je екипу Еко-патроле у 

Улици Теодора Драјзера 30, која је актив-
но радила на уређењу зелених површина.

– Циљ ове акције је, пре свега, раз-
вијање свести о зеленилу и екологији, 
како бисмо мотивисали грађане да уна-
преде стање и изглед свог окружења и зе-
лених простора. И даље ћемо наставити 
да радимо истом динамиком и са истим 
циљем, а то је да нашу општину учинимо 
лепшим и уређенијим местом за живот – 
истакао је Љубомир Ловре.

www.savskivenac.rs Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКА КОД МОСТАРСКЕ ПЕТЉЕ

РА Д О В И  У  П А Р К У  „ Л Е П  И З ГЛ Е Д “

Председник Градске општине 
Савски венац Милош Видовић 

обишао је раднике ЈКП „Зеленило 
Београд“, који су изводили радо-
ве на санацији стаза у парку код 
Мостарске петље. Реконструкција 
стаза у парку „Леп изглед“ пре-
дузета је на иницијативу грађана 
Савског венца, а инвеститор радо-
ва је Секретаријат за комуналне и 
стамбене послове града Београда. 

Након обиласка радова, пред-
седник је разговарао са суграђа-
нима, саслушао њихове предлоге 
и сугестије и том приликом пору-
чио да ће општина наставити да 
излази у сусрет иницијативама 
грађана и да заједно са њима ради 
на подизању квалитета живота на 
Савском венцу.

Председник Скупштине ГО Савски ве-
нац Страхиња Кукић и представник 

компаније “Комтрејд” Марко Грчић дони-
рали су Основној школи “Др Драган Хер-
цог” рачунаре, таблете и другу опрему, 
коју је обезбедила ова компанија. Дона-
ција обухвата 4 рачунара, 15 таблета, 30 
веб-камера, слушалица и вентилатора 
за лаптопове, који ће бити од помоћи 
наставном кадру у реализацији наставе 
путем Cкајпа, за ђаке који се налазе на 
болничком или кућном лечењу.

Страхиња Кукић том приликом захва-
лио је компанији “Koмтрејд” на обезбеђеној 
донацији и позвао и остале друштвено-од-
говорне компаније да следе њихов пример.

– Донирана рачунарска опрема значајна је за школу и ученике, будући да се настава одвија и посредством ин-
формационих технологија кроз пројекат “Учење на даљину”. Важно је да се деци која због здравствених проблема, 
привремено или трајно, нису у могућности да похађају наставу у учионици, обезбеде што бољи услови за учење. 
Обезбеђена опрема уручена је директору ОШ “Др Драган Херцог» Зорану Алексићу – истакао је Кукић.

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

Секретаријатом за саобраћај града Београда и Удру-
жењем за безбедност саобраћаја у локалној заједни-
ци, у основним школама на територији општине ус-
пешно је реализовала пројекат „Како бити безбеднији 
у саобраћају“.

Едукација је завршена уручивањем диплома 
„Безбедан школарац“ млађим основцима у свим 
основним школама на територији општине Савски 
венац. Свечаној додели присуствовали су заменик 
председника ГО Савски венац Урош Трипковић и 
члан Општинског већа и председник наведене ко-
мисије Зоран Коцић.

– Циљ пројекта је развијање саобраћајне културе 
код деце, кроз проверу постојећих и стицање додатних 
знања, испитивање понашања у саобраћају и позна-

вање система заштите. 
Такође, циљ је да се кроз 
рад са децом уоче про-
блеми и дају препоруке 
за унапређење редовног 
саобраћајног образо-
вања и васпитања у ос-
новним школама на Сав-
ском венцу. Током овог 
пројекта млађи основци 
савладали су и стекли 
потребно знање о без-
бедности у саобраћају – 
истакао је Зоран Коцић.

Едукацију деце спро-
вели су стручни предава-
чи, а за најбоље основце 
обезбеђене су дипломе и 
вредне награде.

На овај начин ГО Сав-
ски венац спровела је 
још једну активност на 
пољу саобраћајног об-
разовања и васпитања 
деце, као кључног еле-
мента за унапређење 

њихове безбедности у саобраћају. Средства за реали-
зацију пројекта „Како бити безбеднији у саобраћају“ 
обезбеђена су од стране Секретаријата за саобраћај 
града Београда.

за нашу децу
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РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА OСНОВНУ ШКОЛУ 
„ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ“

У САРАДЊИ СА ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“  
ЗАМЕЊЕНО 180 СТАРИХ КОНТЕЈНЕРА

ЈКП „Градска чистоћа“ започела је акцију замене 
оштећених и дотрајалих контејнера на територији 
општине Савски венац. Новим судовима за одлагање 
отпада замењено је 180 контејнера на више локација. 

– Контејнери на одређеним локацијама су били у ве-
ома лошем стању, а недостајале су и ђубријере, што је 
решено кроз ову акцију –  рекао је председник ГО Сав-
ски венац Милош Видовић и додао да се свакодневно 
разговара са грађанима и уважавају њихови предлози. 

– Циљ је да систем прикупљања и одвожења отпада 
стално унапређујемо, у свим деловима општине. Радом 
на терену и кроз комуникацију са суграђанима труди-
мо се да обезбедимо довољан број судова за одлагање 
отпада на општини Савски венац.

УРУЧЕНЕ ДИПЛОМЕ „БЕЗБЕДАН ШКОЛАРАЦ“  
У СВИМ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА САВСКОМ ВЕНЦУ
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Градска општина Савски венац поделила је новогодишње пакетиће 
деци узраста до 12 година са подручја општине. Председник Милош 

Видовић рекао је том приликом да је брига о деци приоритет општине 
која се труди да током године за све малишане са Савског венца обезбе-
ди што већи број бесплатних садржаја.

– Захваљујем се 
родитељима који 
су нам током прет-
ходне године дос-
тављали предлоге и 
иницијативе, на ос-
нову којих смо обно-
вили знатан део по-
стојећих игралишта 
и изградили нова. 
Посебну пажњу у 
наредном периоду 
посветићемо радо-
вима на сређивању 
основних школа, а у 
плану су и нова дечја 
игралишта, уређење 
паркова, терени за 
спорт и рекреацију, 
као и реконструк-
ција постојећих иг-

ралишта и њихово опремање додатним мобилијаром. Ми-
слим да је то права стратегија којој сви треба да тежимо, 
јер све што оставимо иза себе, остављамо деци Савског 
венца – рекао је Видовић.

– Част нам је што смо и овог пута имали прилику да будемо домаћини овој дивној деци и успели у наме-
ри да им улепшамо новогодишње празнике у времену препуном изазова. Настављамо да ослушкујемо пот-
ребе суграђана, унапређујемо све наше услуге, а нарочито да излазимо у сусрет најмлађим становницима. 
Савски венац, као друштвено одговорна општина, активно се бави садржајима који се тичу потреба деце 
и помоћи малишанима. Увек ћемо бити присутни када су сличне иницијативе у питању, јер деци је најва-

жније показати љубав, пажњу и подршку и додатно им уп-
риличити радост за новогодишње празнике. Осмех детета 
је нешто највредније и много нам значи што смо успели да 
обрадујемо и насмејемо нашу децу, јер тиме показујемо да 
све што радимо има и те каквог одјека. Деца су наша осно-
ва и будућност ове земље и морамо сви заједно бринути 
и борити се за њихову срећу и здравље, а сваки тренутак 
радости и задовољста који им приуштимо, успех је и побе-
да не само Савског венца већ и читавог друштва – истакао 
је Видовић.

Председник је разговарао са децом о разним темама и 
посаветовао их на шта да обрате пажњу и шта треба да обиђу 
на Савском венцу када епидемиолоша ситуација то буде доз-
волила. Рекао им је и да треба добро да уче, да слушају своје 
родитеље, да се радују животу и да увек и у сваком тренут-
ку гледају како могу да помогну својим комшијама и прија-
тељима.

Пожелевши деци срећне новогодишње и божићне праз-
нике, Видовић је изразио наду да ће малишани у пакетићи-
ма које је обезбедила општина пронаћи поклоне који им се 
допадају. Општина са радошћу и поносом сваке године при-
ређује овакве активности, са жељом да свим породицама 
следећа година буде још успешнија и боља од претходне.

подршка у интересу грађана
www.savskivenac.rs
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Н О В О ГОД И Ш Њ И  П А К Е Т И Ћ И  
З А  Д Е Ц У  С А  С А В С К О Г  В Е Н Ц А

УРУЧЕНИ НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ  
ДЕЦИ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА У ДОМУ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

Представници руководства општине Савски ве-
нац посетили су децу без родитељског старања у 

Дому за децу и омладину „Дринка Павловић“ и поде-
лили им новогодишње пакетиће. Пакетиће су деци 
уручили заменик председника ГО Савски венац 
Урош Трипковић и чланица Већа Ана Маринковић.

 – Овом донацијом, коју је обезбедио Савски ве-
нац, желимо да пошаљемо снажну поруку нашим 
драгим суграђанима да општина на својој терито-
рији и даље наставља да пружа помоћ и подрш-
ку онима којима је најпотребније, а то су деца. У 
општини Савски венац се вредно ради у интересу 

развоја свих суграђана, а посебно ћемо ослуш-
кивати потребе малишана лишених родитељске 
бриге, унапређивати све услуге њима намењене 
и излазити им у сусрет у свакој прилици, јер је за 
њих оваква помоћ од изузетног значаја – рекао је 
Трипковић.

 Суштина новогодишњих празника и јесу соли-
дарност и хуманост, које се посредством оваквих 
активности очитују на делу. Савски венац ће се и 
у наредном периоду трудити да деци без роди-
тељског старања обезбеди пригодне поклоне, 
како би и они осетили радост празника.

ДOМУ ЗДРАВЉА „САВСКИ ВЕНАЦ“ ДОНИРАНА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Председник ГО Савски венац Милош Видовић и директор друштвено 
одговорног предузећа „Минеко плус“ Сава Мандић, уручили су управи 

Дома здравља „Савски венац“ 
рачунаре и рачунарску оп-
рему. Донирана су 2 десктоп 
рачунара, 1 лаптоп и 2 штам-
пача, како би се олакшао рад 
и сарадња међу запосленима.

– Драго ми је што смо ус-
пели да помогнемо ДЗ „Сав-
ски венац“, а надам се да ће 
у будућности бити још овако 
корисних акција – рекао је 
Сава Мандић, директор пре-
дузећа „Минеко плус“. Дирек-
тор Дома здравља „Савски ве-
нац“ др Зоран Бекић захвалио 
се донатору на обезбеђеној 
опреми, као и председнику 
општине Милошу Видовићу, 
јер улажу напоре да се здрав-
ство подигне на виши ниво. Том приликом је позвао и остале друштве-
но одговорне компаније да следе њихов пример.
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Д О Н И Р А Н Е  З А Ш Т И Т Н Е  М А С К Е  
О С Н О В Н И М  Ш К О Л А М А  Н А  С А В С К О М  В Е Н Ц У

Градска општина Савски венац и овог пута је обезбедила 
донацију заштитних маски основним школама. Тим пово-

дом, председник Скупштине Страхиња Кукић и члан Већа 
Владимир Павловић посетили су школе на територији Савс-
ког венца и директорима уручили заштитну опрему.

Приликом обиласка школа представници општине су 
разговарали са директорима и поручили да ће брига о деци 
и улагање у образовање остати приоритет општине Савски 
венац и у наредном периоду.

Заштитне маске је општини донирала фирма CCS 
„Solutions“. Ово је још један пример добре праксе како са-
радња општине и друштвено одговорних компанија помаже 
да раст и развој наших најмлађих суграђана буду што безбе-
днији и сигурнији.

Т Р И Б И Н А  „ З Д РА В Љ Е  Н А  П Р В О М  М Е С Т У “ У  К У Ћ И  К РА Љ А  П Е Т РА

Градска општина Савски венац у сарадњи са Домом здравља 
„Савски венац“ и Заводом за здравствену заштиту радни-

ка „Железнице Србије“ организовала је трибину под називом 
„Здравље на првом месту“, у дворишту Куће краља Петра Првог 
на Сењаку. О бројним темама које се тичу здравља, али и о борби 
са вирусом корона, говорили др сци. мед. Зоран Бекић, дирек-
тор ДЗ „Савски венац“, прим. др Владо Батножић, директор Заво-
да за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“, др спец. 
Гордана Стамболић Шимоња, епидемиолог и нутрициониста и 
Ана Тодоровић, спец. јавног здравља.

Присутни грађани били су у прилици да од медицинских 
стручњака добију одговоре на бројна питања и недоумице, али и 
корисне препоруке и савете како да се заштите у време епидемије.

Колико правилна исхрана, унос витамина и редовна физичка 
активност доприносе побољшању здравља, само су неке од тема о којима се говорило на трибини. Најви-
ше је било речи о актуелној ситуацији са епидемијом ковида-19, будући да обе здравствене установе, и Дом 
здравља и Завод, имају ковид-амбуланте. 

Ш К О Л А М А  Н А  С А В С К О М  В Е Н Ц У  У Р У Ч Е Н А  С Р Е Д С Т В А  
З А  Д Е З И Н Ф Е К Ц И Ј У 

П О В Р Ш И Н А 

Градска општина Савски венац 
обезбедила је из донације сред-

ства за дезинфекцију површина за 
основне и средње школе. Тим по-
водом, члан Већа ГО Савски венац 
Владимир Павловић и секретарка 
Скупштине Сања Еминовски оби-
шли су више школа на територији 
општине и уручили дезинфицијен-
се директорима. Течно средство 
намењено за дезинфекцију повр-
шина, као и за коришћење у дезо-
баријерама, школама је доставље-
но у паковањима од по 10 литара.
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УРУЧЕНИ ПАКЕТИ  
ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО 

УГРОЖЕНИМ  
ПОРОДИЦАМА  

ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Градска општина Савски венац у 
сарадњи са Комесаријатом за из-

беглице и миграције Републике Ср-
бије уручила је пакете хуманитарне 
помоћи социјално угроженим по-
родицама избеглица и интерно ра-
сељених лица са пребивалиштем/
боравиштем на територији Савског 
венца. У просторијама МЗ „Слобо-
дан Пенезић Крцун“, пакете је уру-
чио члан Већа Градске општине 
Савски венац Дејан Герић.

Овом донацијом, коју је обез-
бедио Комесаријат за избеглице 
и миграције, ГО Савски венац на-
ставља да пружа помоћ и подршку 
најугроженијим породицама из-
беглица и интерно расељених лица 
на својој територији.

– У нашој општини се вредно 
ради у интересу социјално угроже-
них лица. У плану нам је да и даље ос-
лушкујемо потребе наших суграђана, 
унапређујемо своје услуге и излази-
мо у сусрет онима којима је помоћ 
најпотребнија – истакао је Герић и 
изразио захвалност Комесаријату за 
избеглице и миграције као друштве-
но одговорној организацији.

– И убудуће ћемо се залагати 
да активно учествујемо у хума-
нитарним акцијама, а све у циљу 
омогућавања још бољег и прис-
тојнијег живота, какав заслужују 
сви наши грађани – закључио је 
Дејан Герић.

здравље на првом месту
Ј О Ш  С Н А Ж Н И Ј А  З А Ш Т И ТА  Ж Е Н А  

Н А  С А В С К О М  В Е Н Ц У
Међународни дан борбе против насиља над женама

Широм планете 25. новембра обележен је Међународни дан борбе 
против насиља над женама, како би се подигла свест о чињеници да 

су жене широм света жртве сексуалног, психичког, физичког, породичног 
насиља и злостављања. Овај датум је одабран као сећање на брутално 
убиство сестара Мирабал, политичких активисткиња, које се догодило 
1960. године у Доминиканској Републици. У Србији је 25. новембра запо-
чета акција „16 дана активизма“, која је трајала до 10. децембра, када се 
обележава Међународни дан људских права.

Председник општине Савски венац Милош Видовић подсетио је да циље-
ви општине у овој области остају исти, а то је да се побољша положај жена у 
Београду и спроведе умрежавање са надлежним институцијама како би им 
се адекватно помогло. Локална заједница је кључни фактор непосредног де-
ловања у превенцији и заштити, па ће у циљу сузбијања и ефикасне заштите 
од насиља бити додатно унапређене активности и на општини Савски венац.

– Наш задатак је да разговарамо са женама, да наша врата буду сва-
кодневно отворена и да покушамо заједно да спроведемо све што је нео-
пходно да би оне оствариле своје циљеве. Општина Савски венац ставља 
акценат на две ствари – нетолеранцију на насиље над женама и економ-
ско оснаживање жена. Често се жене суздржавају да побегну од насилни-
ка, јер нису економски независне и не знају како да наставе живот даље. 
Задовољство нам је да путем локалног Савета за родну равноправност и 
кроз програме едукације пружимо допринос и утичемо на то да све жене 
на нашој општини буду конкурентније на тржишту рада и пронађу адек-
ватан посао. Подсећамо да је и даље отворен позив компанијама да на-
ставе да пружају подршку овој иницијативи – рекао је Видовић.

Општина се стратешки залаже за једнакост свих грађана и забрану сва-
ке дискриминације, па ће подршка женама у њиховом економском оснажи-
вању бити настављена још интензивније.

– Битно је подстаћи комуникацију на свим нивоима и подржати ини-
цијативе жена, како би оне биле у могућности да предузму пословне ко-
раке који ће им живот учинити лакшим и лепшим. Едукација о економ-
ском осамостаљивању обухвата преквалификације и доквалификације. 
Такође, настављамо да се континуирамо бавимо борбом против насиља у 
породици – рекао је Видовић и додао да је у свему овоме веома важна и 
подршка мушкараца, који се труде да и путем Савета за родну равноправ-
ност обезбеде што боље и квалитетније програме за жене.

– Родна равноправност је сада видљива у Србији, и на приватном и на 
пословном плану. Некада насиље у породици није било пријављивано, а 
данас се жене подстичу да о томе говоре и да не трпе, а то је најважније. 
Морамо схватити да насиље није појединачни нити приватни проблем, већ 
друштвено питање – закључио је Видовић.
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Мој Савски венац

Градска општина Савски венац уручила је ваучере суграђанима, установама и предузећима који су се пријавили 
за учешће у локалној акцији „НАЈЗЕЛЕНО“ и чије су зелене површине оцењене као најлепше. У име општине 

ваучере је уручио члан Већа ГО Савски венац Љубомир Ловре. Циљ акције је развијање позитивног односа према 
зеленилу код грађана, уз мотивацију да у такмичарској конкуренцији унапреде изглед свог непосредног окружења.  

Овај пројекат је један од најбољих показатеља колико је сарадња између грађана и општине важна. Приликом 
обиласка уређених зелених простора, представници општине су разговарали са грађанима и представницима 
правних лица и поручили да ће брига о здрављу и животном стандарду наших суграђана, као и улагање у 
сређивање и озелењавање површина на територији општине, остати приоритети и у наредном периоду.
 

Избор најлепших зелених простора  
у оквиру акције „Најзелено 2020“ извршен је у следећим категоријама:

 

 Најлепша зелена површина око  
стамбене зграде

1. место: Поп Лукина 13
2. место: Улица Сање Живановић 38 
3. место: Булевар војводе Мишића 25

Најлепши балкон окренут према улици
1. место: Ломина 41
2. место: Улица Темишварска 11
3. место: Краљице Наталије 52

 Најлепша зелена површина испред 
пословног објекта 

1.  место: ENERGOGROUP D.O.O.,  
Незнаног јунака 7

Најлепше уређено школско двориште
1.  место: „Креативно перо“,  

Толстојева 58

 Најлепше зеленило око предшколске 
установе

1.  место: Вртић „HAPPY KIDS 3“,  
Улица Рајка Митића 18а

 Најлепше уређено зеленило 
угоститељског објекта  
(летња башта)

1.  место: Ресторан „Франш“,  
Булевар ослобођења 18а

Најлепша окућница
1. место: Ситничка 11
2. место: Истарска 16
3. место: Истарска 14

Позивамо и остале наше суграђане 
да буду друштвено одговорни, следе 
позитиван пример учесника ове акције, 
како би општина Савски венац била боље, 
лепше и пријатније место за живот.

УРУЧЕНИ ВАУЧЕРИ УЧЕСНИЦИМА АКЦИЈЕ „НАЈЗЕЛЕНО“ НА САВСКОМ ВЕНЦУ Д А Н  У М Е Т Н И Ч К Е  И Г Р Е  У  К У Ћ И  К РА Љ А  П Е Т РА

Балетска школа Националне фондације за уметничку игру у сарадњи са 
ГО Савски венац организовала је у Кући краља Петра Првог Дан умет-

ничке игре за малишане са Савског венца, узраста од 6 до 10 година.
Дан уметничке игре отворила је Аја Јунг, директорка Београдског фес-

тивала игре и Националне фондације за уметничку игру, а децу и учесни-
ке на почетку програма поздравили су и председник Скупштине ГО Сав-
ски венац Страхиња Кукић и члан Већа Дејан Герић.

Током двочасовног дружења у Кући краља Петра, дечаци и девојчице 
били су у прилици да присуствују предавању о историји игре, часу бале-
та и да одгледају документарни филм, те сазнају све о уметничкој игри. 
Највеће одушевљење изазвао је наступ ученика Балетске школе Нацио-
налне фондације за уметничку игру, који је публика испратила заслуже-
ним аплаузом.

Дан уметничке игре, осим што је забавио децу и приближио им умет-
ничку игру, код присутних девојчица пробудио је и интересовање за балет.

П Р О Ј Е К АТ  „ А К Т И В Н И Ј А  С Р Б И Ј А”
ОД Р Ж А Н  Ј О ГА  Б А Л А Н С  Т Р Е Н И Н Г  У  П А Р К У  М А Њ Е Ж

У оквиру пројекта „Активнија Србија“, у пар-
ку Мањеж, уз поштовање епидемиолошких 

мера, одржан je бесплатан јога баланс тренинг. 
Заинтересовани грађани имали су прилику да 
квалитетно искористе слободно време, веж-
бајући на отвореном уз надзор професионал-
них тренера. Подршку рекреативцима пружио 
је и заменик председника ГО Савски венац 
Урош Трипковић.

Пројекат „Активнија Србија“ удружио је стручњаке из раз-
них области: нутриционисте, признате спортисте, докторе 
специјалисте и медије, с циљем да се подигне свест грађана 
о значају физичке активности и њеној важности у очувању 
здравља. Пројекат је осмишљен као јавни тренинг на којем 
суграђани могу бесплатно да вежбају, а реализован je у више 
градова у Србији.

култура, спорт и историја надохват руке
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ГАЂАЊУ ВАЗДУШНИМ ОРУЖЈЕМ У Б И Ц ПРОГРАМУ 

У Атлетској дворани одржано је Првенство Србије у гађању ваздушним оружјем у Б и Ц програму. Домаћин шам-
пионата био је Стрељачки клуб „Партизан“, а промотер српска олимпијка Андреа Арсовић. Отварању првенства 

присуствовао је и заменик председника Градске општине Савски венац Урош Трипковић.
Трипковић је изразио задовољство што је општина део оваквог спортског догађаја и похвалио организаторе 

јер су показали да у време епидемије короне, уз све мере предострожности, могу да организују Првенство Србије.
 Стрељаштво, као један од наших најуспешнијих спор-

това, може младим стрелцима да омогући лепу спортску 
каријеру и утка пут шампиона, да сутра Јасна (Шекарић), 
Зорана (Аруновић), Дамир (Микец) и Андреа (Арсовић) 
добију достојне наследнике, који ће можда бити и успеш-
нији од њих. 

 На овогодишњем шампионату учествовали су стре-
лци пионирског, јуниорског и сениорског узраста из целе 
Србије. У првом плану шампионата била су надметања у 
традиционалној дисциплини националног програма – 
гађање серијском ваздушном пушком у све три катего-
рије. Први пут у оквиру Првенства Србије промовисана 
је и нова дисциплина – ваздушни пиштољ за пионире и 
пионирке. Најмлађи стрелци никада до сада се нису над-
метали за титуле првака Србије у овој дисциплини.

За најуспешније учеснике организатори су обезбедили и вредне награде. Клубови који су освојили екипне титуле 
шампиона државе у пионирској конкуренцији добили су по пушку, односно пиштољ реномираног произвођача так-
мичарског оружја „Фајнверкбау”. Првацима у сениорској и јуниорској категорији биле су намењене робне награде.

 У организацији првенства „Партизану“ су помогли генерални спонзор „Дунав осигурање“, ГО Савски венац, пре-
дузећа БПМ и „Фајнверкбау“, као и Српски атлетски савез, који је уступио дворану за одржавање такмичења.

ОДБРАНА БЕОГРАДА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

Кућа краља Петра Првог била је домаћин свечаности поводом 105. годишњице херојскe борбe за одбрану 
Београда у Првом светском рату, која је прошлог октобра обележена пригодним културно-уметничким про-

грамом у организацији Савеза удружења потомака ратника Србије од 1912. до 1920. године. Испред ГО Савски 
венац догађају су присуствовали председник Скупштине општине Страхиња Кукић, члан Већа Дејан Герић и 
заменик начелнице Управе Владимир Јовановић.

На почетку програма минутом ћутања одата је пошта херојима 
палим у одбрани Београда, након чега је интонирана химна Србије. 
Присутнима се затим обратио Љубомир Марковић, председник Са-
веза удружења потомака ратника Србије од 1912. до 1920. године.

У склопу програма одржан је историјски час, током којег су при-
сутни били у прилици да се ближе упознају са догађајима и борбама 
које су се водиле за одбрану Београда и Србије. Час историје који 
је одржао др Адам Софронијевић, завршен је уметничком интер-
претацијом чувеног говора којим се уочи почетка битке за одбрану 
Београда мајор Драгутин Гавриловић обратио својим војницима.

Културно-уметнички програм у Кући краља Петра настављен 
је песмама „Тамо далеко“ и „Ово је Србија“, које је извео хор Кул-
турно-уметничког друштва „Гледанице“.

•  Одакле потиче презиме 
Рибникар и какво 
значење носи?

Презименска основа 
Рибникар (рибар) потиче из 
околине Тршћанског залива, 
а први пут се јавља у периоду 
око 1753. године. Презиме по-
тиче из села Сенично у Слове-
нији, а данашњи Рибникари 
у Србији су потомци Јернеја 
Рибникара и Марије Хасечић, 
који су у XIX веку били доброс-

тојећа сеоска породица у Словенији, са много деце. 
Њихови потомци су др Фрања и његови синови, др Слободан и архи-

текта Владислав, мој отац. Док сам ја по струци новинар, мој син Владис-
лав је доктор хирургије, својевремено најбољи студент Медицинског фа-
култета, а Дарко доктор политичких наука, који је завршио Универзитет 
Сорбона и докторирао на Правном факултету, а претходно магистрирао 
у САД, на Универзитету Колумбија, међународне односе.

•  Кажите нам нешто о истакнутом херојству браће Рибникар 
током Првог светског рата?

Моји деда и стриц, Владислав рођен у Трстенику и Дарко рођен у 
Свилајнцу, учествовали су у оба балканска рата као резервни официри и 
по много чему су били изузетне личности. На Дрини су били официри, а 
у Београду, у листу Политика, генерали и војводе.

Сећам се приче како су се током аустроугарске офанзиве на западну 
Србију, у јесен 1914. године, водиле крваве борбе на Мачковом каме-
ну, на Петријиној стени. Мој деда Владислав, резервни капетан, а добар 
зналац немачког језика, једне ноћи, преобучен у аустроугарског офици-
ра, са тројицом млађих војника, командујући им на немачком језику, 
прошао је иза леђа непријатељске војске. И Дарко је био храбар ратник, 
резервни официр, капетан српске војске. Два брата погинула су те 1914, 
у два дана, удаљени петсто метара један од другог, а да то нису ни зна-
ли. Дан-данас стоје обележја на местима где су се борили и погинули. 
Мој рођени деда, др Слободан – Лања, био је у пратњи краља Петра I и 
управник ратних болница, а као санитетски потпуковник је и рањаван. 
Сви Рибникари били су високообразовани интелектуалци, изузетне лич-
ности, натпросечно интелигентни и добровољни учесници у свим рато-
вима за земљу у којој су живели.

•  Шта је у највећој мери обележило Ваше порекло?  
Како је изгледало Ваше детињство?

Највише сазнања о својим прецима имам захваљујући управо мом 
оцу Владиславу. Моја мајка Јара Хајек Рибникар, такође је добро позна-
вала породично стабло Рибникарових, па је допуњавала оца у свему што 
ме је тада занимало. Данас то преносим својим синовима, а они својој 
одраслој деци, са којима се наставља традиција да код Рибникара увек 
буду три мушка имена, Владислав, Слободан и Дарко.

Рођен сам у Београду, 5. марта 1939. године, у Санаторијуму Запад-
ни Врачар, који је данашња Уролошка болница у Ресавској 51, а одра-
стао сам у кући на Дедињу, окружен зеленом и цветном баштом од 17 
ари. Ту сам растао са братом Слободаном –Бодом, који је био научник 
у Винчи, професор и академик. Сестра Милица, вајарка и сликарка, 
удала се за архитекту Угљешу – Јогиа Богуновића, који је са колегама 
пројектовао Авалски торањ, зграду РТС-а и зграду Политике у Македон-
ској улици. Сестра Ивана је економиста у Музичкој ауторској агенцији и 

удата за новинара Политике Вецу Петровића, а сестра Владислава –Ваца 
докторирала је светску књижевност, била професор на Београдском 
универзитету, касније професор славистике и руске књижевности у Ен-
глеској на Нотингем универзитету, удата за професора Дејвида Нориса.

Из овог се види да је наша кућа била пуна деце, а дружили смо се и 
са другарима и другарицама из околине. Имали смо рибњак, две мачке, 
пса и припитомљеног јежа. Требало је питати моју мајку Јару како се она 
сналазила у овако разиграној средини. У посете су нам често долазили 
из Влајковићеве улице, где су живели родитељи моје мајке, деда Емил, 
професор клавира и један од оснивача Музичке академије у Београду и 
Либа Хајек, педагог у средњој музичкој школи. Њих двоје су ме за време 
Другог светског рата чували као да сам њихово дете.

•  Детињство сте провели на Топчидерском брду на општини 
Савски венац, где и сада живите.  
Шта Вас и даље веже за овај крај? 

Овим питањем будите у мени емоције које су најтрајније, сећање на 
школу, часове руског језика и забушавање у вежбању свирања клавира. 
По повратку мојих родитеља из рата прешли смо у Улицу војводе Путни-
ка, па сам био још ближи мом Топчидерском брду. Булевар војводе Пут-
ника имао је стабла дивљег кестена, са којих би се сваке јесени љуштила 
зелена кора, док смо глатке чврсте плодове користили за наше „ратове’’ 
између стабала, гађајући се. Управо на Топчидерском брду доживео сам 
прву љубав, звала се Милена. Били смо у истом одељењу, а касније сту-
денти на Правном факултету у Београду.

На врху Топчидерског брда била је и моја школа, мешовита X бео-
градска гимназија. Тамо смо сви били једнаки –ту су били и син Алек-
сандра Ранковића, архитекта Мића Ранковић, син Јосипа Броза Тита, 
председника СФРЈ, Миша Броз, који је после завршио Правни факултет 
и био амбасадор Хрватске у Москви, браћа Милан и Кики Шабан, Мића 
Недељковић, инжењер (који живи у Бечу и дан-данас памти моје рођен-
дане на којима су сви моји другари добијали поклоне), сестре Сташка и 
Мики, чији су родитељи после Октобарске револуције из Русије пребегли 
за Београд. И данас су оне на Савском венцу, као и многи други див-
ни и скромни људи, на које сам поносан. У нашу кућу су долазили Иво 
Андрић, Исидора Секулић, Мирослав Крлежа, старији Беблер, Оскар Да-
вичо, Оскар Данон, Андреја Прегер, Лаза Возаревић, Сава Шумановић, 
Десанка Максимовић и многи други.

•  Да ли памтите савете својих родитеља који су Вам помогли 
током живота? 

Отац и мајка су у периоду мог одрастања били јако заузети. Рано сам 
изгубио оца, а док је био жив занимало га је зашто волим да звиждим арије 
из опера. Када је уочио мој таленат рекао је како би било боље да наставим 
да вежбам свирање клавира. Прихватио сам и очев најзначајнији савет, па 
када би ме неки пријатељ разочарао, ја бих њему опраштао први и други 
пут, али трећи никако. Јако сам био везан за мајку, врло је неприметно уме-

У Београду је, крајем јануара, преминуо Даворин Дарко Рибникар, новинар, бивши 
директор и уредник Политике. У знак сећања и са жељом да искажемо дубоко поштовање 

и захвалност господину Рибникару и његовој породици, доносимо интервју који је недавно 
дао Општини Савски венац и у коме је говорио о себи, својим славним прецима,  

али и о свом животу на територији наше општине.

In memoriam: Даворин Дарко Рибникар (1939–2021)

НОВИНАРС ТВО ЈЕ ЗАНАТ

Даворин Дарко Рибникар 
фото-документација “Политике”
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ла из мене да извуче све што је занима и пратила је моје успоне и падове. 
Био сам стипендиста Политике и веома сам добро писао „писмене’’ у гимна-
зији, добијао сам и награде. Уписао сам Правни факултет који сам завршио 
пре рока и добио препоруку од стране тада врхунских професора Бартоша, 
Јована Ђорђевића и Боре Благојевића за постдипломске студије у Америци, 
на Универзитету Принстон за међународне односе – „Вудро Вилсон“. 

•  Зашто сте се определили за новинарство, а не за адвокатуру?
Новинарство и адвокатура су занати. Мораш да имаш таленат и пи-

шеш стално о различитим темама актуелним за читаоце, што није лако. 
Одлучио сам да након студија у Политику уђем са две дипломе. Нису по-
гледали ниједну, него су ми одмах дали да радим као новинар на београд-
ској рубрици, без потписивања. Као новинар почетник имао сам добре и 
квалитетне уреднике, који су били у сваком моменту спремни да те упуте 
у догађај и дају смернице како да поставиш текст. Зато и кажем да је то 
занат. Пошто сам био Рибникар, морао сам још више да радим на себи, да 
будем све бољи. И успео сам – био сам уредник београдске рубрике, пратио 
Cавезну скупштину, уређивао унутрашњу и спољну рубрику, био специјал-
ни извештач за Политику из Турске, урадио интервју са Лехом Валенсом у 
Пољској, са Арафатом у Либану. Био сам два пута генерални директор Поли-
тике АД и Политике новина и магазина ПНМ, а у исто време главни уредник 
листа Политика и Политикиног забавника, те директор Политике за младе, 
стални дописник са Блиског истока, из Каира, Западне Европе, Париза, УН и 
Америкe са седиштем у Њујорку. За време мог мандата лист је почео да се 
штампа у боји и прославио 100 година излажења. Имам три Политикине на-
граде – за уређивање спољне рубрике листа за извештавање из Либанског 
рата, награду за животно дело у категорији репортаже на Интернационал-
ном фестивалу репортаже и медија и Орден заслуга за народ са сребрном 
звездом – одликовање председника Румуније Илијевског, 2003. године.

•  Породица Рибникар је оснивач листа Политика.  
Који је био главни подстицај да лист Политика има 
историју дужу од једног века ?

Синови мога прадеде, пуни знања, желели су да направе лист у Србији 
сличан онима које су видели током студија у Паризу, Берлину и Бечу. Фи-
нансије су обезбедили преко очеве стране, од деде Јернеја из Словеније и 
другог деде, по мајчиној линији, гостионичара Антонија Срнића из Костај-
нице. И њихов отац, доктор Фрања, пружио је у исто време моралну и ма-
теријалну помоћ. Дуже од једног века Рибникари нису били само оснивачи 
листа Политика већ и аутори назива и логоа, као и аутори прелома и ди-
зајна страна листа, стубаца у листу, наднаслова, наслова и поднаслова. Сва 
три брата су заједнички радили и свакодневно га оплемењивали, а први 
Рибникари били су власници све до 1948. године, када је лист национализо-
ван, а за време Другог светског рата није штампан, а лого је био сакривен.

Главни оснивач листа био је Владислав Ф. Рибникар. После пола го-
динe излажења Политике, отворио је сопствену штампарију. Обавестио је 
тадашњу власт о тој промени, као и да има положен испит за штампарског 
мајстора, тј. “мајсторско писмо”, јер без тога у то време не би могао ни да 
буде власник штампарске радње. Свој 200. број, 2. августа 1904. године, 
Политика је штампала у сопственој штампарији, у Улици краља Милана 
број 18. 

Вођење листа, под условом да Политика и даље остане у својини по-
родице Рибникар, поверено је др Слободану Рибникару. Сва тројица браће 
Рибникар заслужни за постојање овог листа. 

•  Ожењени сте Љиљаном дуги низ година.  
Колико је Љиљана покретачка снага у вашем животу?

Са мојом Љиљаном сам већ 50 година. Упознао сам је на Златибору. 
Била је у друштву са колегиницом стјуардесом ЈАТ-а Љиљаном Сандић, 
супругом ватерполисте Мирка Сандића. У хотелу Палисад смо сви одсели, 
а нас двоје смо играли пинг-понг. Била је добар противник, али не тако до-
бар као ја који сам леворук. Победио сам у игри, али она је мене победила 

својим шармом. Одувек ми прија дружење и време проведено са њом, она 
је моја чврста потпора и са десна и са лева. Ја сам задовољан и срећан чо-
век. Морам да напоменем да су код Рибникара супруге увек имале значајно 
место у животу. Моја Љиљане и данас, у овим годинама, има иницијативу. 
Захваљујући њој је формиран Фонд Рибникар. 

•  Сада живите на Савском венцу, у Бирчаниновој улици. Због 
чега Савски венац и даље остаје Ваша матична општина?

Дивно питање. Много смо се заједно селили. Били смо и на Врачару код 
мама Јаре, а на општини Стари град Политика је тада имала зграду за за-
послене. Једини рационалан разлог да напустимо локацију „Липовог лада“ 
била је локација на Савском венцу. Љиља је познавала тај део Београда јер 
је радила као новинар у листу „4. јули“. 

Иако је Савски венац моја матична општина којом се поносим, додао 
бих и да су две улице (у Београду и Новом Саду) добиле част да носе име 
браће Рибникар. Такође, признања стижу не само од српске јавности – име-
на и осталих чланова фамилије Рибникар уписана су у новоотвореном Му-
зеју новина у Вашингтону. Доајен адвокатуре Вељко Губерина, из Београда, 
исто са општине Савски венац, пред својим колегама у Удружењу адвоката 
Београда, о чему постоји и снимак, рекао је: „У Србији постоје две породице: 
Карађорђевићи и Рибникари“.

•  Сведоци сте колико се Савски венац константно развија и 
расте. Колико је по Вама наша општина сада боље и лепше 
место за живот? 

То је апсолутно тачно. Али да знате, без вашег Информатора о раду 
и животу градске општине Савски венац, моје знање би било непотпуно. 
Поздрављам и што су на челy општинe два млађа али већ искусна човека, 
председник Милош Видовић и заменик председника Урош Трипковић. Моја 
Љиља је активиста на нашој општини и зна мање-више све њих. Пријатно 
сам изненађен брзином развоја општине. Београд на води јако је сличан Ду-
баију, то знамо јер смо нас двоје били на одмору у том граду. Ја сам сведок 
како расте. Гледам га стално са мог спрата, с висине, јер се тешко крећем, а 
најлепши је ноћу и делује бајно. 

•  Недавно сте у свом дому угостили руководство општине 
Савски венац. Пренесите нам утиске о овој посети и разговору? 

Представници Кабинета председника општине господина Милоша 
Видовића посетили су нас у нашем дому и уприличили нам радост на из-
узетан начин. Мојој Љиљани донели су на поклон дивну орхидеју, боје ци-
кламе. Цвеће је и даље ту, али смо црно вино већ попили. Захвалили смо 
се представницима општине на организацији волонтера за старије грађане 
у периоду карантина. Током изузетно пријатног разговора сазнали смо ин-
формације о планираном уређивању Сарајевске улице и гараже на спрат у 
Улици кнеза Милоша. 

•  Да ли бисте нешто сада променили на нашој општини?
Подржавам иницијативу председника, господина Милоша Видовића, 

који приоритизује бригу о грађанима. За потребе старијих треба имати 
разумевања. Побринуо бих се да амбуланте имају одређено време за ста-
рије, да се не мешају са млађим, радно способним становништвом. Треба 
да се обрати пажња на луталице, ради безбедности деце. Сугерисао бих да 
се очисти Топчидерска река, која је са својом дужином од 30 километара 
једина река која извире и улива се на подручју нашег Београда. Требало 
би прописати казне за грађане који бацају отпад у реку, јер би иначе мо-
гла у свом току имати и рибе. Зелене површине између зграда треба да 
се више уређују и да се обрати пажња на мање површине око бетонских 
зграда које вапе за зеленилом. А подсећам ваше читаоце да Савски венац 
има најлепше име од свих 17 београдских општина, има 2 реке, 2 главна 
стадиона, 2 краљевска дворца, 2 прелепа парка, и још много чега другог.

РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ
Милош Видовић, председник: 2061-769, факс:2061-899          
Урош Трипковић, заменик председника:2061-769 

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ
Радана Бодирога Аврамовић:2061-800
Ивана Вујасиновић: 2061-800

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
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
Ана Маринковић: 3615-382, 3615-388, 3615-390

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Страхиња Кукић, председник: 3615-382, 3615-388                     
Филип Матковић, заменик председника:3615-388                    
Тања Савић, секретар: 2061-869

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Марија Сушић, начелница: 2061-713
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 ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ И 
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Александра Петрић, начелница: 2061-805
Шеф Одсека за имовинско-правне послове: 2061-834

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Зорица Којић, начелница: 2061-782

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА
Владимир Настић, начелник: 2061-752
Шеф Одсека за заједничке послове: 2061-752
Шеф Одсека за 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
Контакт: 2061-740

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Контакт: 2061-800

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Марија Вучетић Радић: 2061-794

ПРАВНА ПОМОЋ
Драгица Илић Велимировић: 2061-729

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
Светислав Миловановић: 3615-380

ПРАВОБРАНИЛАШТВО
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 Миловановић, 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, тел. 3962-645

Кућа Краља Петра I
Васе Пелагића 40
тел. 2652-986, 064/8616-976

Туристичка организација ГО Савски венац
Немањина 3
тел. 4032-249, 4032-250

важни телефони

фото-документација “Политике”фото-документација “Политике”



Пратите рад 
и активности 
Градске општине на 
друштвеним мрежама. 

Оставите поруку 
или коментар
сугеришите,
предложите.

Пишите нам, 
питајте нас,
оцените наш рад 
- ми смо ту 
  због вас!

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


