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ДАНИЛО:
Мој Савски венац волим зато што представља урбано јез-
гро Београда. Поред културно-туристичког, моја општина 
има и велики историјски значај. Примећујем да се води 
брига о инфраструктури, расвети, уређују се паркови и иг-
ралишта за децу, води се рачуна о екологији. Моја општи-
на представља прелепу оазу са пуно зеленила, лепих 
грађевина и знаменитости. Од музеја до паркова са спра-

вама за тренинг и стазама за трчање, Савски венац има све што је потребно да 
омогући својим становницима да уживају и проводе лепо време са породицом и 
пријатељима. Општина константно организује најразличитије догађаје и манифе-
стације и лепо је видети да људи који раде тај посао и сами разумеју и живе у духу 
ове општине. Наша општина живи, а њени становници су њена душа. Уживање је 
проводити време у прелепим парковима и на уређеним улицама, и наравно, на 
најлепше уређеном кеју у овом делу Европе. Зато ја волим Савски венац.

 КРИСТИНА:
Када сам дошла у Београд да студирам, изабрала сам Сав-
ски венац за живот. Као студенту Медицинског факултета 
ова локација ми је била идеална не само због близине фа-
култета већ и због тога што је Савски венац урбано језгро 
Београда. Посебно сам одушевљена бригом о здрављу 
грађана, односно бесплатним прегледима који се орга-
низују у Дому здравља „Савски венац“. Такође, истакла бих 
и бригу о малишанима, посебно бесплатне школе спорта за децу са Савског венца. 
Пуно нових паркова, дечјих игралишта у „Београду на води“, као и нови тржни цен-
тар „Галерија“ красе нашу општину, па зато сматрам да је она идеална не само за 
младе људе већ и за породице са децом.

ЉЕРКА:
Поносна сам што живим у најлепшем делу Београда, на Сав-
ском венцу. Поред много садржаја за младе, али и за старије 
суграђане, наша општина може да се похвали и најлепшим 
парковима и шумама. Са пријатељима волим да шетам Топ-
чидерским парком, који поред природног има и историјски 
значај. Понос Савског венца је и прелепи Савски трг и ве-
лелепни споменик Стефану Немањи, који сада краси нашу 

општину и постао је њено главно обележје. На Савском венцу се много ради и 
гради због чега је овде посебно лепо живети, све је близу и лако доступно. Живим 
на Савском венцу скоро 50 година и засигурно тврдим да је то једна од најлепших 
општина у Београду. 

МАТЕЈА:
Волим Савски венац зато што се ту налази моја Основна 
школа „Војвода Мишић“ и Музичка школа „Станислав Би-
нички“, где учим да свирам виолину. Највише волим да се 
играм испред зграде са другарима, јер имамо ново игра-
лиште и волим да возим бицикл са мојим братом у Хајд 
парку. Користимо сваку прилику да се дружимо, а такође 
и да се играмо у прелепо сређеним парковима и шетамо поред „Београда на 
води“. Моја општина је најлепша на свету.
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Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

На дванаестој седници Скупштине ГО Савски ве-
нац, одржаној 27. децембра 2021. године, пред 

одборницима се нашло укупно пет тачака дневног 
реда. Скупштина је потврдила мандат одборника са 
листе „Александар Вучић – За нашу децу“, након чега 
је донела Решење о изменaмa и допунама Решења о 
именовању Изборне комисије Градске општине Сав-
ски венац у сталном саставу. Одборници су на седни-
ци усвојили Одлуку о буџету Градске општине Савски 
венац за 2022. годину са Кадровским планом Управе 

Градске општине Савски венац за 2022. годину.
На тринаестој седници Скупштине ГО Савски ве-

нац, одржаној 10. фебруара 2022. године, пред од-
борницима су се нашле укупно четири тачке дневног 
реда. Скупштина је донела Одлуку о разрешењу и 
именовању чланова и заменика чланова Изборне ко-
мисије Градске општине Савски венац у сталном сас-
таву. Одборници су на седници усвојили Одлуку о пр-
вом ребалансу буџета Градске општине Савски венац 
за 2022. годину.

ОД РЖ А Н Е  С Е Д Н И Ц Е  С К У П Ш Т И Н Е 
Г РА Д С К Е  О П Ш Т И Н Е  С А В С К И  В Е Н А Ц
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ОТВОРЕНО ИГРАЛИШТЕ У ВРТИЋУ  
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА АНЖУЈСКА“

Председник Градске општине Савски венац Ми-
лош Видовић и руководство општине отворили 

су ново игралиште у оквиру вртића „Краљица Јеле-
на Анжујска“, у Вишеградској улици 27. Постављен 
је нов и модеран урбани мобилијар – љуљашке, 
клацкалице, њихалица, тобоган, као и гумена си-
гурносна подлога.

Ова акција је реализована захваљујући грађани-
ма који су гласали за пројекат општине и предста-
вља изузетан пример како се Савски венац труди 
да малишанима обезбеди што бољу и здравију сре-
дину за одрастање.

– Деци која бораве у вртићу омогућили смо да 
се безбедно играју на новом урбаном мобилијару, 
јер су старе справе биле оштећене и небезбедне 
за игру. Малишани сада могу да уживају у још јед-
ном уређеном кутку за игру и дружење, опремље-
ном најсавременијим справама и реквизитима за 

рекреацију. Са поносом можемо да кажемо да смо поставили 
двоструко већи број справа, које су израђене од квалитетног ма-
теријала. Малишани из овог дела општине имају своје ново место 
за провођење лепих тренутака са вршњацима – изјавио је пред-
седник ГО Савски венац Милош Видовић.

Адаптација игралишта реализована је захваљујући награди 
коју је општина Савски венац освојила у оквиру Наградне игре 
„Узми рачун и победи“. Гласало се за предлоге локалних пројеката 

општине, а побед-
ник, односно проје-
кат који је освојио 
највећи број гласо-
ва, било је уређење 
спољашњег прос-
тора у склопу вртићa „Краљица Јелена Анжујска“. На основу при-
знања за освојено 1. место и највише послатих фискалних рачуна 
у категорији средњих општина, Министарство државне управе и 
локалне самоуправе и ГО Савски венац су потписали уговор о до-
дели новчаних средстава на име награде.

– Драго ми је 
што смо захваљујући доброј сарадњи са Министарством др-
жавне управе и локалне самоуправе, а пре свега захваљујући 
учешћу суграђана, успели да нашим најмлађим становницима 

обезбедимо ку-
так за игру и здра-
во одрастање. У 
том правцу ћемо 
наставити и у на-
редном периоду 
– рекао је Видо-
вић и додао да 
је реализовани 
пројекат од изузетног значаја за општину која настоји да спро-
веде што више оваквих акција како би се допринело да деци 
буду на располагању што бољи и квалитетнији садржаји за 
игру и рекреацију.
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ЕКИПЕ ЕКО-ПАТРОЛЕ НА ТЕРЕНУ  
ЗА ЛЕПШИ ЖИВОТ ГРАЂАНА САВСКОГ ВЕНЦА

Екипе Еко-патроле Градске општине Савски венац су свакодневно на терену, а последњa очишћенa ло-
кацијa je у улици Булевар војводе Мишића. Активности се односе на уклањање отпада, како би животна 

средина која нас окружује била здравија и уређенија.
Пројекат „Еко-патрола“, као заједнички пројекат Општине и грађана, доприноси лепшем и уређенијем 

изгледу Савског венца, а током протекле године је сређено и очишћено преко 70 запуштених површина. 
Екипе су свакодневно на терену, интензивно раде на уређењу јавних зелених површина на територији 
општине и на иницијативу грађана одговорно организују сређивање запуштених површина. Савски венац 
ће и у наредном периоду наставити истом динамиком да уређује општину и чини је све лепшим и здра-
вијим местом за живот.

Овај пројекат је један од најбољих показатеља колико је сарадња између грађана и Општине важна. 
Грађани Савског венца имају могућност да у сваком тренутку поднесу захтев за уређење одређене ло-
кације, а задатак Еко-патроле је да по пријему пријаве у најкраћем року изађе на терен и уреди ту јавну 
површину.

Циљ ове акције је да код грађана подигнемо свест о томе како се треба односити према средини у којој 
живимо како би наше окружење било уређеније и лепше, као и да подсетимо грађане који користе јавне 
површине да отпад треба да одлажу на места која су за то предвиђена. Брига о нашем окружењу је основ 
за друштвени прогрес и подизање нивоа квалитета живота, а одговорно понашање према животној сре-
дини представља обавезу свих нас. Овакве акције и у будућности ће доприносити томе да наша општина 
буде чистија и уређенија.

Послови које обавља Еко-патрола обухватају кошење траве, сакупљање лаког отпада, уклањање мањих 
депонија, уређење урбаних џепова и осталих јавних површина. Поред тога, улога Еко-патроле је и да апе-
лује на грађане да воде рачуна о својој околини и зеленим површинама.

Грађани запуштене јавне површине могу пријавити Еко-патроли на имејл Грађани запуштене јавне површине могу пријавити Еко-патроли на имејл 
ekopatrola@savskivenac.rs ekopatrola@savskivenac.rs 

или путем обрасца који се предаје на писарници Општине, сваког радног дана од 07.30 до 15.30 или путем обрасца који се предаје на писарници Општине, сваког радног дана од 07.30 до 15.30 
часова. Образац се може преузети на званичној интернет страници ГО Савски венац:  часова. Образац се може преузети на званичној интернет страници ГО Савски венац:  

www.savskivenac.rs/cir//preuzmite-obrasce/www.savskivenac.rs/cir//preuzmite-obrasce/
Увек у служби грађана!Увек у служби грађана!

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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НАСТАВЉЕНО УРЕЂЕЊЕ УЛАЗА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

ОПШТИНА УЛАЖЕ СРЕДСТВА

По основу расписаног Јавног конкурса за бесповрат-
но суфинансирање уређења зграда на територији 

општине, Градска општина Савски венац је позвала све 
стамбене заједнице које желе да се пријаве да подне-
су своје предлоге и попуне потребну конкурсну доку-
ментацију. Нови конкурс за уређење улаза стамбених 
зграда расписан је 18. фебруара, а последњи дан рока 
за подношење пријава био је 21. март 2022. године. 
Финансијска средства за учешће у суфинансирању 
уређења зграда обезбедила је ГО Савски венац, у мак-
сималном износу од 90% од потребних предвиђених 
радова по одобреном предлогу. 

Савски венац је прва општина која је својим суг-
рађанима омогућила унапређење својстава зграда. У 
плану је наставак решавања текућих проблема и још 
боља реализација планираних активности, како би се 

обезбедио континуирани раст и развој општине. 
У 2021. години је уређено око 90 улаза стам-

бених зграда на територији општине Савски ве-
нац, на иницијативу грађана који су аплицирали 
путем Јавног конкурса за бесповратно суфинан-
сирање радова на стамбеним заједницама. У те-
кућој години радови су настављени, а обухватају 
кречење и бојење улаза и приступних ходника, 
замену тастера за паљење светла, замену старих 
плафоњера и поставку нових лед плафоњера 
са сензором, замену поштанских сандучића и 
постављање нових улазних врата у зградама. У 
наредном периоду очекује се наставак радова, а 
планирано је да ће у оквиру новог конкурса бити 
уређено више од 30 стамбених заједница.

У ТОКУ РАДОВИ НА ОБНОВИ ЈОШ ДВЕ ФАСАДЕ  
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

У 2021. години је уређено 6 фасада (4 фасаде су завршене под ингеренцијом ГО Савски венац, а 2 фасаде под 
ингеренцијом Града Београда), док је почетак текуће године обележен радовима на обнови још две фасаде 

стамбених зграда за које је општина надлежна. 
Председник ГО Савски венац Милош Видовић обишао је најновије радове који се изводе на обнови старих 

фасада стамбених зграда у Ресавској 64 и Краља Милутина 36. Након 
разговора са станарима и радницима пред-
седник се уверио да се реализација радова 
спроводи по планираној динамици и пору-
чио да захваљујући доброј комуникацији са 
грађанима руководство општине спроводи 
овакве активности које доприносе улепша-
вању и уређењу Савског венца.

Обнова дотрајалих и оронулих фасада 
на Савском венцу започета је на иниција-
тиву грађана, а радови се изводе по основу 
Јавног конкурса за бесповратно суфинан-
сирање радова у стамбеним заједницама. 
Општина планира да настави истим темпом, 
како би омогућила грађанима да живе у 
лепшем, бољем и чистијем окружењу, какво 
и заслужују.

Рисанска бр. 7 ПРЕ

Косте Главинића бр. 9 
ПРЕ

Косте Главинића бр. 9 
ПОСЛЕ

Рисанска бр. 7 ПОСЛЕ



Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

ДОГОВОРЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРБЛОКОВСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА 
ИСПРЕД ВЕТЕРИНАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Председник ГО Савски венац Милош Ви-
довић састао се са деканом Факултета 

ветеринарске медицине проф. др Мило-
радом Мириловићем, поводом плани-
рања пројекта реконструкције интербло-
ковске саобраћајнице испред зграде овог 
факултета.

– Желимо да сарадњу са Ветеринарским 
факултетом подигнемо на виши нови. По-
правка интерблоковске саобраћајнице уле-
пшаће прилаз овој образовној институцији 
и допринети остварењу још бољих услова 
за даљи напредак у образовању, струци и 
науци. Потребе образовних институција су 
увек приоритет наше општине, због чега 
ћемо наставити да улажемо посебне напоре 
у њихово испуњавање како бисмо подржа-
вали и подстицали академски рад – изјавио 
је председник Видовић.

– Руководство општине наставиће свакодневно да комуницира и сарађује са свим суграђанима и излази у 
сусрет њиховим иницијативама, јер само заједно можемо да радимо на подизању животног стандарда на Сав-
ском венцу – закључио је Видовић и додао да је Општина увек отворена за све сугестије и предлоге како бисмо 
и убудуће доприносили да наш Савски венац буде уређено место за живот.

У БУЛЕВАРУ ВОЈВОДЕ МИШИЋА

Председник ГО Савски венац Милош Видовић обишао je ло-
кацију у Булевару војводе Мишића 39 Б и 39 В, где је разго-

варао са станарима овог блока који су затражили уређење при-
лазног пута између зграда. На лицу места грађани су показали 
који су инфраструктурни и комунални проблеми с којима се 
сусрећу сви који 
живе у овом делу 
Савског венца и 
изнели предлог 
да се ова интер-
блоковска са-
обраћајница ре-
конструише, што 
је председник 
Видовић прихва-
тио. Председник 

је након обиласка поручио да ће руководство предузети све по-
требне кораке како би радови на овој локацији почели што пре.

У С УСРЕТ ПОТРЕБАМА ГРАЂ АНА 

– Акција реконструкције интерблоковских саобраћајница на Савском венцу је континуирана пракса. 
Грађани дају своје предлоге, сугестије и иницијативе које локације је потребно уредити, а ми смо ту да их 
саслушамо и будемо на услузи. Трудимо се да свакодневном комуникацијом заједно долазимо до ефикас-
них решења оваквих проблема, како би наш Савски венац био уређеније и боље место за живот свих нас 
– истакао је Видовић.

Обиласку је присуствовао и начелник Одељења за пројекте развоја општине Савски венац Владимир 
Настић.
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топ тема

УЛАГАЊЕ У ЗНАЊЕ ТРАСИРА БОЉУ БУДУЋНОСТ ДЕЦЕ И МЛАДИХ

Градска општина Савски венац у оквиру традиционалне акције неколико година организује 
бесплатне курсеве за децу и младе са територије општине. Од суштинског значаја за општину 

је управо улагање у образовање, што представља још већи успех и победу не само Савског венца већ 
читавог друштва. Ово је права стратегија којој сви треба да тежимо, јер све што оставимо иза 

себе оставићемо управо нашој деци. Деца и млади заслужују да им се посвети пуна пажња, да се чују 
њихове потребе и иницијативе, а Општина је кроз бројне бесплатне програме показала да брине о 
њима. У плану је наставак реализације оваквих активности, јер младим суграђанима је најважније 

показати пажњу и подршку и додатно им олакшати пут ка што бољем и квалитетнијем 
сопственом развоју. Ове акције представљају важан део посла Савског венца, јер сви уложени напори 

јесу намењени њиховој бољој будућности. 

УРУЧЕНЕ ПОТВРДЕ О ЗАВРШЕНОМ БЕСПЛАТНОМ КУРСУ ЈЕЗИКА  
ЗА МЛАДЕ И ОСНОВЦЕ

У 2021. години успешно су завршени јесењи семес-
три бесплатних курсева страних језика за основце и 

младе у трајању од октобра до децембра. Тим поводом 
Општина Савски венац је за све полазнике организова-
ла свечану доделу потврда. Семестар је организован по 
најсавременијим методама где је преко 200 пријавље-
них младих полазника од 15 до 30 година имало избор 
од чак седам страних језика, а преко 150 основаца уз-
раста од 1. до 4. разреда имало је избор од три језика.

 Испред Општине Савски венац полазницима су 
потврде о завршеном курсу језика уручили заменик 
председника општине Урош Трипковић и чланица 
Општинског већа Ана Маринковић задужена за омла-
дину и Канцеларију за младе и том приликом их поз-
дравили и честитали на постигнутом успеху.

Свечаности организованој за младе присутвовала је 
и помоћница министра просвете, науке и технолошког 
развоја проф. др Габријела Грујић која је истакла значај 
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дуалног образовања и потребе младих за стицањем 
знања као и њихово све веће ангажовање и укључи-
вање у сваки сегмент инклузивног развоја глобалног 
друштва. Уручењу потврда основцима присуствовала 
је и директорка Школе страних језика „Ђуро Салај“ Гор-
дана Петровић, а након доделе деца су имала прилику 
да уживају у бесплатној представи „Земља дембелија“.

Општина даје још већи и јачи допринос да 
подстакне стручан развој младих суграђана и 

мотивише их да унапређују своје вештине  
и стручно знање. 

Руководство општине се захвалило младима и деци 
на великом интересовању за овај вид бесплатног едука-
тивног програма који Општина у сарадњи са Канцела-
ријом за младе Савски венац и Школом страних језика 
„Ђуро Салај“ успешно организује. Изузетно је важно што 
су полазници веома задовољни овим програмом и што 
постоји велико интересовање за учењем страних језика 
као и потреба да наши суграђани улажу у своје знање.   

Савски венац током школовања деце 
родитељима остаје сигуран партнер и стабилна 
подршка. Циљ општине је улагање у будућност 

и реализација садржаја који се односе на 
задовољавање потреба деце и помоћ младима.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

НОВИ БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ЈЕЗИКА ЗА МЛАДЕ И ОСНОВЦЕ САВСКОГ ВЕНЦА

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ МАЛЕ МАТУРЕ

Нови циклус курсева је почео у фебруару, а воде их 
стручни предавачи, по најсавременијим методама 

прилагођеним узрасту ученика, у оквиру тромесеч-
ног програма. Млади са Савског венца од  15 до 30 
година једном недељно уче изабрани језик од укуп-
но чак 8 у понуди, захваљујући сарадњи Општине и 
Канцеларије за младе Савски венац, а бирали су из-

међу енглеског, француског, руског, италијанског, не-
мачког, кинеског, шпанског и шведског језика. Када су 
у питању бесплатни курсеви страних језика за основ-

це од 1. до 4. разреда, Општина је у сарадњи са Шко-
лом страних језика „Ђуро Салај“ омогућила да курсеве 
енглеског, немачког и руског језика полазници прате 
једном недељно. Организовањем бесплатних курсева 
страних језика, Општина Савски венац и у овој години 
помаже младима и деци да стекну додатне вештине 
и унапреде своје знање, како би у будућности имали 
што веће могућности за запослење и били конкурент-
нији на тржишту рада.

ДО БОЉИХ РЕ ЗУЛТАТА  
У З ПОМОЋ ОПШТИНЕ

Савски венац ће и убудуће наставити да пружа 
прилику младим људима да кроз учење језика уна-
пређују своје компетенције. Истовремено, врло је 
значајно што овим путем апсолвенти и млади ди-
пломирани филолози, који воде курсеве, стичу прак-
су која ће им бити од великог значаја у будућности. 
Ово је још једна у низу активности којима Општина 
показује да препознаје потребе младих људи, креи-
рајући едукативне програме и активности уз њихово 
учешће, свесна важности њихове улоге у друштву.

Градска општина Савски венац је и ове године ор-
ганизовала бесплатну припремну наставу за пола-

гање мале матуре за ученике завршних разреда из 
свих 6 основних школа са територије општине. 

Полазнике је на почетку наставе поздравио Члан 
већа ГО Савски венац задужен за школство Владимир 
Павловић и пожелео им пуно среће у учењу, да се што 
боље припреме и остваре најбољи могући пласман при 
полагању теста како би лакше уписали школу по свом из-
бору и своје школовање наставили у жељеном правцу.

Ученици подељени у 8 група, наизменично по-
хађају часове из математике и српског језика и књи-
жевности, које води 11 наставника. Програм траје од 
26. фебруара до 19. јуна, а настава се одржава суботом 
и недељом, у Канцеларији за младе Савски венац.

Групе се састоје од мањег броја ђака, што омогућа-
ва бољи интерактивни рад са децом. За бесплатну при-

премну наставу пријавило се око 200 ученика осмог 
разреда, што је значајан показатељ заинтересованости 
ђака за овај програм. Циљ овог програма је да осма-
ци обнове стечено знање и да им Општина помогне да 
се што боље припреме за полагање пријемног испита, 
као и да се смање трошкови које родитељи имају при-
ликом припреме деце за упис у средње школе.
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у фокусу

ВИЗИЈА  РАЗВОЈА БЕОГРАДА И САВСКОГ ВЕНЦА  
ИЗУЗЕТНО ВАЖНА ЗА ДАЉИ РАСТ И РАЗВОЈ ЧИТАВЕ СРБИЈЕ

Велики пројекат „Београд 2030”, који је Градска управа града Београда урадила заједно са 
стручњацима, универзитетским професорима и бројним удружењима и активистима визија 

је развоја престонице Србије, слика велеграда какав је замишљен на основу планова, анализа, 
идеја и визије развоја. Стратегија „Београд 2030” представљена је кроз кључних девет поглавља, 
која обухватају најважније теме, од конкурентне економије, преко урбане инфраструктуре, 
здравствене и социјалне политике до иновација, нових технологија и заштите животне средине. 

Изградња метро система у Београду биће један  од приоритета развоја градског и приград-
ског јавног превоза. Београд ће до 2030. године имати 42 километра метроа. Прва линија метроа 
Железник-Миријево биће укупне дужине 21,1 км и имаће 21 станицу, од којих ће три бити на 
Савском венцу, и то: Савски трг, мост „Газела“ и Београдски сајам. 

Изградња метроа учиниће да Београд постане чистији град, јер ће многи који живе на ободу 
града остављати своје аутомобиле и метроом долазити у центар, чиме се даје посебан допринос 
заштити животне средине и смањењу саобраћајних гужви. 

Биће изграђена два нова тунела,  важна за Савски венац, јер ће значајно растеретити централ-
не улице. То су тунели: Карађорђева-Панчевачки мост и Топчидерски тунел. 

С Т РАТ Е Г И Ј А   „ Б Е О Г РА Д  2030“

Планом развоја предвиђено је да Београд до 2030. године има  
седам нових мостова, два тунела и две линије метроа.
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Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

Стратегијом „Београд 2030“ пред-
виђена је изградња седам нових 
мостова, а један од њих ће бити мост 
на Сави.

Такође биће успостављена нова  
београдска железница са 235 кило-
метара приградске железнице. То 
ће омогућити да свака приградска 
општина буде повезана железницом 
са центром града на 10 минута у шпи-
цу. Предвиђена је реконструкција 
платоа испред хотела „Москва“ и из-
градња Теразијске терасе, завршетак 
станице Прокоп, а у плану је изградња 
40 нових вртића, 110 паркова и 150 ки-
лометара бициклистичких стаза.

Стратегија „Београд 2030“ представља визију будућег развоја Београда  
као отвореног, космополитског града, који ће сваком појединцу  

који у њему живи омогућити највиши степен економског благостања, 
друштвене једнакости, социјалне сигурности и урбаног комфора. 
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НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ СА САВСКОГ ВЕНЦА

Градска општина Савски венац поделила је 
бесплатне новогодишње пакетиће деци узраста 

до 12 година са подручја општине током нового-
дишње манифестације „Парк отвореног срца“. Како 
бисмо Нову годину започели са осмехом и празнич-
ном чаролијом даривања у којој малишани највише 
уживају, општина традиционално организује ову 
манифестацију која је и овог пута окупила велики 
број деце да заједно са својим родитељима, бакама 
и декама уживају у правој празничној чаролији на 
платоу испред Музеја Југославије. Деца су се сли-
кала са Дeда Мразом и уживала у занимљивом кул-
турно - забавном програму. Осим позоришне пред-
ставе, наступа дечијих хорова, музичких и плесних 
анимација наступила су и деца из Предшколске  

установе „Савски венац“, а малишани су 
уживали у дружењу и сликању са незаоби-
лазним Предрагом Вуковићем Пеђолином 
као и  различитим маскотама.

Председник општине Савски венац 
Милош Видовић суграђанима је пожелео 
срећну и успешну Нову годину и том при-

ликом истакао задовољство што ова манифестација има конти-
нуитет већ пет година, а да о квалитету програма најбоље говори 
чињеница што је из године у годину све већи број посетилаца.

– Велико ми је задовољство што смо данас овде сви заједно 
и што смо упркос здравственим изазовима успели да наставимо 
са нашом традиционалном манифестацијом и омогућимо на-
шим најмлађима бесплатне пакетиће у жељи да овај дан буде 
испуњен осмехом и радошћу наших најмлађих – поручио је Ви-
довић и додао да ће општина Савски венац и у 2022. наставити 
истом динамиком развоја и напретка.

Наставићемо да нашу општину обликујемо 
тако да сви суграђани имају исте услове за живот, 
што подразумева не само уређену инфраструк-
туру, већ и спортске терене, нова и реконструиса-
на игралишта, додатне мобилијаре, стазе, скверо-
ве, пет-зоне, паркове, зелене и јавне површине, 
као и обновљене паркинге и прилазне путеве из-
међу стамбених зграда.

Општина се труди да током године за све ма-
лишане са Савског венца обезбеди што већи број 
бесплатних садржаја и континуирано прати њи-
хове потребе. Посебну пажњу општина посвећује 
најмлађима кроз радове на сређивању основних 
школа и дечјих игралишта, бесплатне едукативне, 
спортске, културно-забавне програме и креативне 
радионице. 

за наше грађане

ОСМЕХ НАШИХ МА ЛИШАНА  
МОТИВ ЗА ЈОШ БОЉЕ РЕ ЗУЛТАТЕ  

НА С АВСКОМ ВЕНЦУ

БРИГА О ДЕЦИ ОС ТА ЈЕ ПРИОРИТЕТ  
ЗА НОВЕ ПОБЕ ДЕ ОПШТИНЕ



НОВОГОДИШЊЕ ПАКЕТИЋЕ ДОБИЛА ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА  
У ДОМУ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

Представници руководства Градске општине Савски венац посетили 
су децу без родитељског старања у Дому за децу и омладину „Дринка 

Павловић“ и поделили им новогодишње пакетиће. Пакетиће су деци уру-
чили заменик председника ГО Савски венац Урош Трипковић и члан Већа 
Дејан Герић. – Овом донацијом, коју је обезбедио Савски венац, желимо 
да пошаљемо снажну поруку нашим драгим суграђанима да општина на 
својој територији и даље наставља да пружа помоћ и подршку онима 
којима је најпотребније, а то су деца. У општини Савски венац се вред-
но ради у интересу развоја свих суграђана, а посебно ћемо ослушкивати 
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 ново-
годишњих празника и јесу солидарност и хуманост, које се посредством 
оваквих активности очитују на делу. Савски венац ће се и у наредном пе-
риоду трудити да деци без родитељског старања обезбеди пригодне по-
клоне, како би и они осетили радост празника.

ПАКЕТИЋИ УРУЧЕНИ ДЕЦИ У ОДСЕКУ ЗА АУДИОЛОШКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Настављајући у јануару месецу активности празничних даривања, представници руководства Градске 
општине Савски венац посетили су и децу у Одсеку за аудиолошку рехабилитацију у оквиру Клиничког 

центра Србије и поделили им пакетиће. У име 
Општине пакете је деци уручио председник 
Скупштине општине Страхиња Кукић и чланица 
Већа Ана Маринковић.

– Нагласио бих важност пружања подрш-
ке свим суграђанима, а нарочито деци којој 
је свака помоћ потребна и добродошла. Кон-
стантно испитујемо потребе грађана, а сваке 
године се трудимо и вредно радимо како би им 
свакодневни живот учинили хуманијим и садр-
жајнијим. У одсеку за аудиолошку рехабилита-
цију који се већ више од 50 година бави раном 
дијагностиком и рехабилитацијом деце са нај-
тежим оштећењима слуха и унапређем квали-
тета њиховог живота, рехабилитују се деца из 
наше земље и региона. Свесни смо да ће наша 
данашња посета вратити осмех на лице сваком 
детету и сигурност да заједно са породица-
ма можемо да учинимо да њихов живот буде 
лепши и бољи – изјавио је Кукић.

Март 2022. 13

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Председник Градске општине Савски венац Милош Видовић и члан Већа општине Владимир Павловић оби-
шли су почетак радова у основним школама на Савском венцу који се изводе у оквиру јавне набавке за 

текуће одражавање основних школа. 
Радови обухватају кречење, замену подних 

облога и поправку паркета у спортској сали, 
замену и чићшење олука, замену расвете – по-
ставку нових лед панела, а у овом периоду се 
активно ради у свих 10 основних школа на те-
риторији општине.

Председник Милош Видовић је навео да је 
Општина сада издвојила знатно више средстава 
за текуће одржавање основних школа и додао 
да је ово још један пример да све реализоване 
акције у протеклом периоду као и оне које су 
у плану дају све јачи допринос да наша деца 
имају још лепше и уређеније место за своје 
школовање и одрастање. 

– Општина улаже у будућност школараца и активно се 
труди да побољша услове рада у свим основним школама на 
својој територији. Акција кречења учионица олакшава деци 
да своје школске дане могу да проводе у уређеним и лепшим 
просторијама. Брига о деци и уређење образовних институ-
ција је један од наших приоритета, а у том правцу ћемо на-
ставити и у будућности. Тиме показујемо да све што радимо, 
чинимо баш због наше деце и она нам зато узвраћају својим 
осмесима – закључио је Видовић.

У фокусу рада Општине као и до сада остаће деца и њи-
хове потребе, све са циљем континуираног улагања у њи-
хов развој и активности које могу малишанима да обезбеде 
боље услове за рад и лепше место за учење и одрастање на 
Савском венцу. Поједине школе су већ добиле лепше рухо и 
нови сјај, а  плану је да се у што краћем року заврше радови 
у свим основним школама.

www.savskivenac.rs

ОПШТИНА УЛА ЖЕ У БУДУ ЋНОС Т ШКОЛАРАЦ А 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ С А Д А ИМА ЈУ  
НОВИ СЈА Ј 
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Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

О П Ш Т И Н А  С А В С К И  В Е Н А Ц  З А  П Е Н З И О Н Е Р Е  О Р ГА Н И З О В А Л А 
Б Е С П Л АТ Н У  П О С Е Т У  ГО Л У П Ц У  И  М А Н АС Т И Р У  Т У М А Н Е

Председник ГО Савски венац Милош Видовић и руководство 
општине испратили су пензионерe са Савског венца на 

бесплатан једнодневни излет током којег су посетили Голубач-
ку тврђаву, манастир Тумане и Кучево.

Председник Видовић је поздравио сениоре, пожелео им 
срећан пут и лепо дружење приликом обиласка чаробног 
средњовековног града који је постао посебна атракција на-
кон обнове 2019. године, захваљујући председнику Алексан-
дру Вучићу.

– Драго ми је да је овако велико интересовање наших најс-
таријих суграђана за 
бесплатне излете који 
су пре пандемије коро-
навируса редовно ор-
ганизовани на Савском 
венцу. Наши сениори 
су у протеклом периоду 
поднели највећу жртву 
и били највише угро-
жени, али су показали огромну одговорност, стрпљење и подршку 
на чему смо им захвални. Општина Савски венац наставиће да брине 
о потребама најстарих као и до сада. Надамо се да ће нам епидеми-
олошка ситуација дозволити да се вратимо организовању овог вида 
бесплатних програма за пензионере и на тај начин њихово слободно 
време испунимо квалитетним и занимљивим садржајем – поручио је 
Видовић.

Током излета пензионери су имали прилику да уживају у бројним 
атракцијама и обиласку знаменитости и препусте се чарима и лепота-
ма овог краја. Осим Голупца сениори су посетили и манастир Тумане 
и Кучево. 

Општина Савски венац у сарадњи са Туристичком организацијом 
општине Савски венац организовала је овај бесплатни излет.
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Б Е З Б Е Д Н О С Т  Д Е Ц Е  Н А  П У Т Е В И М А   
П Р И О Р И Т Е Т  О П Ш Т И Н Е  С А В С К И  В Е Н А Ц

У оквиру пројекта „Безбедан школарац“, Градска општина Сав-
ски венац је у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја 

обезбедила едукативни материјал о правилном понашању у са-
обраћају за ученике првог разреда основне школе. Све основне 
школе на територији Савског венца обишли су чланови Општин-
ског већа Зоран Коцић и Владимир Новаковић и директорима 
уручили брошуре о безбедности у саобраћају.

Циљ је да се кроз сликовиту едукацију код деце развија са-
обраћајна култура и знање о томе како бити безбедан у сао-
браћају. На овај начин најмлађи суграђани кроз игру уче како 
да се суоче са проблемима и заштите од потенцијалних опаснос-
ти. Ово је само један од бројних пројеката путем којих општина 
Савски венац доприноси образовању и васпитању деце када су у 
питању саобраћајна култура и безбедност.

ГО РА Н  В Е С И Ћ  И  М И Л О Ш  В И Д О В И Ћ  
С А  Г РАЂ А Н И М А  Н АС Е Љ А  С ТЈ Е П А Н  Ф И Л И П О В И Ћ

Заменик градоначелника Горан Весић и председник ГО Сав-
ски венац Милош Видовић разговарали су у Старом двору 

са представницима насеља Стјепан Филиповић о начинима 
како да се побољша живот становника овог дела града. У раз-
говору је учествовао и градски урбаниста Марко Стојчић.

Весић је подсетио да су проблеми овог насеља изашли у 
јавност након информације да је у плану изградња зграде по-
ред станичне зграде на Прокопу.

– У договору који су грађани остварили са Градом Бео-
градом, а чему је присуствовала и премијерка Ана Брнабић, 
одлучено је да се та зграда не гради. У међувремену смо на-
правили и конкретне договоре о томе шта може да се уради 
за њихово насеље, од обнове игралишта и реконструкције степеништа, па све до тога да грађанима буде уступљен 
један празан простор, који је у власништву „Железница Србије”, а који ће сада бити искоришћен као простор за 
уметнике, чиме ће ово насеље добити додатне садржаје. То је начин на који ми решавамо постојеће проблеме и 
зато мислим да је веома важно да грађани учествују и дају своје предлоге. Суграђани из овог насеља су били кон-
структивни и усмерени ка томе да урадимо нешто корисно за њихов крај. Мислим да смо и овог пута показали да, 
када радимо заједно, можемо да постигнемо да сваки део Београда постане боље место за живот – казао је Весић.

Председник ГО Савски венац Милош Видовић је захвалио заменику градоначелника на организацији заједнич-
ког састанка и подсетио да је Општина Савски венац протеклих година доста улагала у насеље Стјепан Филиповић.

– Грађани су добили нови спортски терен, ново дечје игралиште, реконструисали смо међублоковску сао-
браћајницу, паркинг места и уредили терен за балоте. Очекујем да ћемо и убудуће наставити добру сарадњу 
– истакао је Видовић.

www.savskivenac.rs

РА З ГО В О Р О М  С А  Г РАЂ А Н И М А  Д О  Н А Ј Б О Љ И Х  Р Е ЗУЛ ТАТА

Пријем грађана је устаљена пракса код председника ГО Савски венац Милоша Видовића, а свакодневна ко-
муникација један од приоритета у раду руководства општине и у овој години.
Грађани су имали прилику да у отвореном разговору са председником изнесу своје проблеме, предлоге и 

иницијативе како би заједно дошли до најбољих решења и допринели напретку наше општине, као и бољем 
квалитету живота свих нас који живимо на Савском венцу.

Пријем се може заказати сваког радног дана 
позивом на бројеве телефона: 

011 2061 800 или 2061 769,
као и путем имејла

pitanja@savskivenac.rs  
info@savskivenac.rs

или путем поште на адресу  
ГО Савски венац, Кнеза Милоша 69.

Март 2022.
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ДЕЦИ СА САВСКОГ ВЕНЦА  
ОПШТИНА  ПОДЕЛИЛА 100 БЕСПЛАТНИХ АУТО-СЕДИШТА

У Свечаној сали ГО Савски венац приређена је подела 
бесплатних ауто-седишта за децу до 3 године старости која 

живе на територији општине. Седишта су уручили председник 
ГО Савски венац Милош Видовић и генерални секретар Ау-
то-мото савеза Србије Милан Николић. 

Милош Видовић је поручио да безбедност деце мора да 
буде на првом месту и изразио задовољство што Општина на-

ставља да гради 
добре навике 
и већ другу го-
дину заредом 
организује ову 
лепу акцију.

– Обезбедили 
смо 100 ауто-се-
дишта, за све који су се пријавили и испунили услове конкур-
са. Основни циљ акције је да се подигне ниво саобраћајне 
културе код нас одраслих, који превозимо малишане, како би 
се најмлађима гарантовала максимална сигурност у вожњи. 
Желели смо на овај начин  да помогнемо и родитељима кроз 
уштеду средстава у кућном буџету, чиме смо показали да је 
Савски венац одговорна општина која брине о њиховим по-
требама и на коју увек могу да рачунају – рекао је Видовић и 
захвалио пријатељима из Ауто-мото Савеза  што су подржа-
ли реализацију ове акције и препознали залагање и уложени 
труд Општине када је брига о деци у питању.  

Генерални секретар АМСС Милан Николић истакао је да 
заједничка брига 

о најмлађим учесницима у саобраћају већ постаје традиција.
 – Честитам Општини Савски венац на свим пројектима које 

спроводи у овој области, а родитељима  хвала што су препозна-
ли значај ове акције и показали колико су савесни и одговор-
ни. Ауто-мото савез Србије је увек на располагању када је реч 
о активностима усмереним ка повећању безбедности у сао-

браћају свих учес-
ника, посебно 
оних најмлађих 
– закључио је 
Николић и овом 
приликом подсе-
тио родитеље 
да подрже своју 
децу у популар-
ном такмичењу АМСС „Шта знаш о саобраћају”, које и ове годи-
не у марту почиње школским такмичењима.

Уз ауто-седишта, родитељима су уручени Супер члански па-
кети АМСС за помоћ на путу и шлеп у Србији и Европи, који 
се активирају слањем СМС поруке, а чланство по активацији 
важи годину дана.

у сарадњи са

ОПШТИНА БРИНЕ О 
БЕ ЗБЕ ДНОС ТИ МА ЛИШАНА  

НА ПУ ТЕВИМА

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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ОДРЖАНА ЕДУКАТИВНА ТРИБИНА ИЗ ОБЛАСТИ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

У Свечаној сали Градске општине Савски 
венац еколошко удружење „Зелено срце 

града“ одржало је едукативну трибину из 
области климатских промена. У име ГО Сав-
ски венац присутне на трибини поздравила 
је помоћница председника Радана Бодирога 
Аврамовић.

Трибина представља једну од планираних 
активности из пројекта „Едукација цивилног 
становништва о узроцима настанка, порасту 
опасности и могућностима заштите од по-
следица негативних утицаја климатских про-
мена на територији ГО Савски венац“, који је 
подржан од стране ГО Савски венац.

Циљ пројекта је подизање нивоа еколош-
ке свести и спремности код грађанства да 
одговори на изазове климатских промена. 
Такође, фокус трибине је стављен на аргу-
ментоване информације о еколошким про-

блемима на територији ГО Савски венац и могућности за решавање истих, а у циљу спречавања злоупотребе 
теме заштите животне средине у политичке сврхе. Руководилац пројекта је еминентни стручњак из области 
заштите животне средине др Драгица Станковић, а предавачи на трибини су били проф. др Прода Шећеров и 
др Олгица Милошевић. 

Председник ГО Савски венац Милош Видовић је поводом трибине примио делегацију удружења „Зелено 
срце града” и истакао важност едукације и подизања свести становништва о еколошким темама, нарочито код 
млађих генерација.
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ДОДЕЉЕНA ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ  
И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Градска општина Савски венац у сарадњи са Ко-
месаријатом за избеглице и миграције Републике 

Србије уручила je помоћ социјално угроженим по-
родицама избеглица и интерно расељених лица са 
пребивалиштем/боравиштем на територији Савског 
венац.

У име oпштине помоћ су уручили заменик пред-
седника општине Урош Трипковић и заменик на-
челнице Општинске управе Владимир Јовановић. 
Трипковић је том приликом истакао да је општина 
водила рачуна да породице наших суграђана – -избе-
глих и интерно расељених лица, помоћ добију одмах 

по спроведеном конкурсу, током новогодишњих 
и божићних празника када им је свакако и најпо-
требнија. Ово је једна од сталних активности која се 
спроводи у циљу пружања подршке најугроженијим 
породицама избеглица и интерно расељених лица 
са Косова и Метохије на територији општине. 

Комесаријат за избеглице и миграције и Градска 
општина Савски венац успешно сарађују дуги низ 
година како би се овим лицима омогућио квалитет-
нији и бољи живот, какав заслужују сви наши суг-
рађани.

www.savskivenac.rs
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НОВЕ САДНИЦЕ ДРВЕЋА ДОБИЛИ ВРТИЋИ  
У ПУ „САВСКИ ВЕНАЦ“

У циљу заштите животне средине и 
унапређења локалне заједнице, 

Општина Савски венац континуирано 
спороводи садњу дрвећа на територији 
целе општине. Како би се едуковали 
најмлађи и утицало на подизање еко-
лошке свести код деце, наставак акције 
„За зеленији Савски венац“ реализован 
је у сарадњи са Предшколском устано-
вом „Савски венац“. 

Члан Већа општине Савски венац Љу-
бомир Ловре посетио је вртиће  „Краљ 
Петар I“ и „Царица Милица“ и том при-
ликом уручио руководству 15 садница 
дрвећа. Зелену површину у дворишту 
ових предшколских установа обогатиће 
нова стабла јасена и украсне црвене 
шљиве.

– Наш циљ је да оваквим акцијама 
дамо допринос у побољшању квалитета 
ваздуха који удишу наша деца и пружи-
мо им здраву средину у којој ће одрас-
тати. Желимо да  пошаљемо поруку о важности екологије и као општина наставићемо да се 
одговорно односимо према животној средини – поручио је Ловре.

Сваким пошумљавањем утиремо пут за бољу будућност наше општине, а свако ново дрво је 
извор живота и здравља, те оваквим акцијама доприносимо очувању и унапређењу животне 
средине. Едукација малишана је важан корак за будућност наше заједнице и један од главних 
циљева којем смо посвећени. Општина се залаже за подизање свести о значају заштите жи-
вотне средине, пре свега код деце, и у томе нам много значи сарадња са ПУ „Савски венац“, 
која је успостављена као подршка развоју деце и стицању навика да се кроз учење на најбољи 
начин подигне свест о важности екологије. Нашом акцијом озелењавања, друштвено одговор-
ним понашањем и бригом о околини, желимо да будемо пример многима, како бисмо заједно 
дали што већи допринос и нашим малишанима обезбедили здраву средину у којој ће одраста-
ти. Спремни смо да заједно са суграђанима и у наредном периоду наставимо са реализацијом 
оваквих и сличних пројеката кроз  озелењавање и уређивање локација, како би се смањила 
загађеност ваздуха и Савски венац постао права зелена оаза.

зелене стране

ОПШТИНА БРИНЕ О ЗДРАВЉУ МА ЛИШАНА

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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Мој Савски венац има... Кулу Београд
НОВОГОДИШЊИ СПЕКТАКЛ СВЕТСКИХ РАЗМЕРА 

ЛАСЕРСКИ ШОУ, КОНЦЕРТИ И ВАТРОМЕТ СА КУЛЕ БЕОГРАД

Сeнзационалним ватрометом и ласерским шоу програмом са Куле Београд, као и концертом најпопулар-
нијих домаћих музичара на Сава Променади, Београђани и гости града ушли су у 2022. годину у великом 

стилу, а српска престоница,  добила је дочек достојан највећих светских метропола.
Грандиозно одбројавање са фасаде Куле било је увод у ватромет који је, осим са највише зграде у региону, 

испаљиван и са новобеоградске обале, из осам система, са чак 250 позиција, уз светлосну пратњу 55 моћних 
ласера. Визуелно импресиван догађај употпуњен је и музиком специјално компонованом за ову прилику и 
инспирисаном домаћим етно мотивима и традицијом.

Кула Београд висока је 168 метара, а половином ове године очекује се њено 
потпуно отварање. На првих једанаест спратова биће хотел „Сент Риџис“, 

затим апартмани и станови, на 40. спрату биће ресторан,  
а на врху прелеп видиковац.

Март 2022.2020

фотограф Марко Едге



Спектакл је поклон компаније „Belgrade Waterfront” суграђанима и гостима главног града, а ватромет је ор-
ганизован у сарадњи са компанијом „Fireworks by Grucci“, светским лидером у пиротехничким догађајима овог 
типа. Да је тако, потврђује и чињеница да је „Fireworks by Grucci“ оборио чак 11 Гинисових рекорда у области 
ватромета. Премијерно у новогодишњој ноћи приказан је и садржај на медија фасади Куле, а светлосни ефек-
ти задивили су све присутне. Слике са Куле Београд у новогодишњој ноћи послате су у свет, а највиша зграда 
у региону позиционирала се као нови препознатљиви симбол главног града Србије и централне београдске 
општине Савски венац.

Звезда вечери, Горан Бреговић, усијао је атмосферу заједно са трубачима и Тифом, са којим је певао хитове 
групе „Бијело дугме“. За феноменалан провод, поред Бреге и Тифе, били су задужени Angellina, Coby и Саша 
Ковачевић.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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фотограф Марко Едге

фотограф Предраг Вучковић
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превентива пола здравља
ЗДРАВЉЕ ГРАЂАНА ЈЕ ПРИОРИТЕТ  

ЗА ОПШТИНУ САВСКИ ВЕНАЦ

У заједничкој бризи о здрављу својих грађана, Општина Савски венац, Дом здравља Савски ве-
нац и Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ подсећају грађане да на вре-

ме мисле на своје здравље и редовно обављају прегледе.

Здравствене трибине, као и акције бесплатних превентивних прегледа на које су грађани Сав-
ског венца навикли, биће организоване и убудуће у овим здравственим установама, уколико епи-
демиолошка ситуација буде дозволила. Један од стратешких циљева ГО Савски венац је стварање 
безбедног здравственог окружења као и унапређење степена залагања општине и надлежних ин-
ституција да би се свим грађанима обезбедиле једнаке шансе у процесу заштите здравља.

Општина апелује на грађа-
не да се вакцинишу, да редов-
но контролишу своје здравље 
и да се током целе године при-
државају добрих навика. Сав-
ски венац је прва општина која 
је отворила и успешно спрове-
ла контакт центар за вакцина-
цију за све грађане са Савског 
венца. 

Лекари поручују да избор 
здравих животних навика 
игра кључну улогу за здравље 
људи. Редовна физичка актив-
ност, избегавање гојазности 
и регулација телесне тежине, 
као и избалансирана исхрана 
су битни фактори за очување 
здравља.

Укупан број 
вакцинисаних грађана 
на територији Савског 

венца до сада је преко 
80% чиме су грађани 

општине показали да 
су одговорни према себи 

и својим најближима 
и увиђају да је ово 

једини прави пут за 
повратак редовним 

активностима. 

Март 2022.2222
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дешавања на Савском венцуСПОРТСКА 
ДЕШАВАЊА

Март 2022. 23

ОДРЖАНО ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ „БРЗИНОМ ДО ЗВЕЗДА“ НА САВСКОМ ВЕНЦУ

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ У ПОСЕТИ СТРЕЉАЧКОМ КЛУБУ „ПАРТИЗАН“

Заменик председника општине Савски венац Урош Трипковић посетио је Стрељачки клуб „Партизан“ и том 
приликом разговарао са нашом истакнутом спортисткињом и репрезентативком Србије у стрељаштву 

Андреом Арсовић и селектором стрељачке репрезентације Србије Драганом Доневићем. Андреа је најбоља 
стрелкиња пушком у Србији, олимпијка и освајачица европске и светске медаље у стрељаштву, а прошле годи-
не је учествовала на својим трећим олимпијским играма у Токију. 

Општина Савски венац дуги низ година сарађује са СК „Партизан“ и организује бесплатну школу стрељашт-
ва која кроз остварене резултате својих спортиста показује да је Србија позната као земља спорта и шампиона. 
Заједно ћемо наставити да померамо границе како би Савски венац и даље имао спортисте на које ћемо сви 
бити поносни. 

У Атлетској дворани Београд одржано je општинско такмичење основних школа са Савског венца „Брзином 
до звезда“ . Такмичење је званично отворио заменик председника општине Савски венац Урош Трипковић. 

Градска општина Савски венац организује бројне спортске манифестације као и сајмове и подржава спортска 
такмичења у различитим дисциплинама. На нашој општини имамо изузетно талентовану децу коју желимо мак-
симално да стимулишемо како би сутра били освајачи медаља и врхунски спортисти. 

Учешће на општинском такмичењу узела су 92 такмичара из 6 основних школа са Савског венца, међу 
којима су: „Војвода Мишић“, „Радојка Лакић“, „Исидора Секулић“, „Петар Петровић Његош“, „Стефан Немања“ 
и Британска интернационална школа. Победници златне звездице такмичења постали су Алекса Вуковић 
(2012), најбржи дечак из Британске интернационалне школе и Јована Василијевић (2011), најбржа девојчи-
ца из Основне школе „Војвода Мишић“.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац



К У Л Т У Р А  Н А Д О Х В А Т  Р У К Е

ОДРЖАНА ИЗЛОЖБА ВАЈАРА ЂОРЂА АРАЛИЦЕ

Вајар Ђорђе Аралица  представио је своја вајарска 
дела у простору Куће краља Петра Првог, а излож-
бу је посетила броја публика. Араличино уметничко 
интересовање је у домену истраживања међуодноса 
скулпторалне форме, медија и простора, као и честе 
супротстављености уметности скулптуре ефемерном 
контексту и реалитетима савременог света.

Ђорђе Аралица је рођен 1963. године у Оточцу. Ди-
пломирао је вајарство на Факултету ликовних умет-
ности у Београду и докторирао вишемедијску уметност 
на Интердисциплинарним студијама Универзитета 
уметности у Београду. Члан је УЛУС-а и УЛУПУДС-а са 
статусом самосталног уметника. Боравио је у САД и 
више медитеранских земаља и излагао на многоброј-
ним групним и самосталним изложбама у земљи и 
иностранству. Добитник је престижне међународне на-
граде Полок-Краснер фондације за 2019-2020. годину.

ОДРЖАН НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ ХОРА „КРАЉИЦА МАРИЈА“

У Кући краља Петра у децембру је одржан Новогодишњи концерт хора „Краљица Марија“. Публика је имала 
прилику  да ужива у правој музичкој посластици под диригентском палицом Иванке Стојков, а међу уметници-
ма наступила је и оперска уметница Тања Андријић.

Протеклу зиму у Кући краља Петра Првог на Сењаку обележио је богат културни 
програм. Организована је посета Кући краља Петра  у склопу пројекта „Шетња 

Топчидером“, у сарадњи са Музејем афричке уметности, одржано је књижевно вече  
Лауре Барне у оквиру пројекта „Исидора нас слуша“, као и бројне изложбе и концерти.

www.savskivenac.rs
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ОДРЖАНА ИЗЛОЖБА СЛИКА  „Р(ЕВОЛУЦИЈА)“

Изложбу „Р(еволуција)“ организовало је удружење  
„Млада арт“ које чине три уметнице: Бојана Савић, Ми-
лена Виторовић и Сандра Павловић Ранковић. Умет-
ничка намера састоји се у обједињавању различитих 
стваралачких импулса ка остварењу истих циљева: 
ручно извођење слике, традиционалне технике, аура-
тичност дела. 

„Наше стваралаштво посматрамо као  револуцио-
нарни чин против доминантних материјалних вредно-
сти друштва спектакла, те у свом сликарском изразу 
пропагирамо духовне вредности. Приказивањем мис-
тичног, трансцедентног и оностраног указујемо на не-
опходност духовне (р)еволуције човека“- поручиле су 
уметнице представљајући своја дела публици.

ИЗЛОЖБА СЛИКА НЕНАДА 
СТАНКОВИЋА  „ВРЕМЕ ЖЕТВЕ“

Крајем 2021. године публика је у Кући краља Петра 
имала прилику да види изложбу слика Ненада Станко-
вића, једног од најизразитијих представника надреа-
лизма у савременом српском сликарству. Критичари су 
његова дела оценили као „тачан цртеж и што је за њега 
много важније, до горње границе сликарске убедљи-
вости, усавршен поступак материјализације, дозвољава 
му да са лакоћом прати и реализује захтеве надреалис-
тички накривљене маште“.

ИЗЛОЖБА ТАТЈАНЕ БАНДОВИЋ „ДОДИРИ“

Љубитељи уметности у Кући краља Петра Првог ужи-
вали су у изложби Татјане Бандовић под називом „Доди-
ри“ која је кроз стално посматрање природе и интерак-
цију светлости и боје, желела  да дочара свој доживљај 
природног окружења или урбаног пејзажа.

– Призори и додири природе преточени су у слике  
на свили, које нису искључиво слике већ и објекти, од-
носно, инсталације у којима њена опчињеност светлом 
и трансформацијама природе под утицајем светлости и 
сенке долази до изражаја. Слојевитост и тихо кретање 
слика (тканина) доприносе трансформацији мог до-
живљаја  у визуелни знак, којим вас  покушавам додир-
нути и ту почиње још једна прича – рекла је уметница 
Татјана Бандовић говорећи о својим делима.

ИЗЛОЖБА НАДЕ ВОДОПИЈЕ  
И КАРЛЕ ХИГИНС  

„ПРЕДЕЛИ ИЗ СНОВА/ DREAMSCAPES“

Уметнице Нада и Карла представиле су своја уметничка 
дела у Кући краља Петра где је публика имала прилику да види 
инспиративна дела ауторки које сликају све што воле и што им 
је драго, било да је то приморски пејзаж, обала из детињства, 
све што је природа, биљке или животиње, љубимци из кућног 
дворишта... Критичари су оценили да оне својим сликама подс-
тичу посматрача да изнова усмерава пажњу на ствари које жи-
вот чине значајним и хуманим, стварајући из простора својих 
снова, колико год су ти простори близу или далеко, јава ил’ сан.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

Март 2022. 25



БЕСПЛАТНА ШКОЛА РВАЊА 

Градска општина Савски 
венац у сарадњи са Рвачким 
клубом „Црвена звезда“ 
организује бесплатну школу 
рвања за децу  
основношколског узраста са 
територије Савског венца.
Пријаве на тел.  
065/999-49-65.

БЕСПЛАТНА ШКОЛА СТРЕЉАШТВА

Градска општина Савски венац у сарадњи са 
Стрељачким клубом „Партизан“ организује бесплатну 
школу стрељаштва за децу основношколског узраста 
са територије Савског венца .
Пријаве на тел. 065/2233-049.

БЕСПЛАТНА ШКОЛА КАРАТЕА У 
САРАДЊИ СА КАРАТЕ КЛУБОМ 
„ДИПЛОМАТИК“

Градска општина Савски венац у сарадњи са  
Карате клубом „Дипломатик” организује  
бесплатну школу каратеа за децу са територије 
Савског венца .

Пријаве на тел. 063/288-244.

БЕСПЛАТНА ШКОЛА КОШАРКЕ У 
САРАДЊИ СА КОШАРКАШКИМ 
КЛУБОМ „ЕКО СПОРТ“

Градска општина Савски венац у сарадњи са са 
Кошаркашким клубом „Еко спорт” организује 
бесплатну школу кошарке за децу са територије 
Савског венца.
Пријаве на тел. 063/770-3846.

БЕСПЛАТНА ШКОЛА КОШАРКЕ У 
САРАДЊИ СА ПОКРЕТОМ ЗА ЖЕНСКУ 
КОШАРКУ „МАРИНА МАЉКОВИЋ“ 

Градска општина Савски 
венац у сарадњи са 
Покретом за женску 
кошарку „Марина 
Маљковић” организује 
бесплатну школу 
кошарке за девојчице 
основношколског узраста 
са територије Савског 
венца .

Пријаве на тел. 065/454-5277.

БЕСПЛАТНА ШКОЛА КОШАРКЕ У 
САРАДЊИ СА КОШАРКАШКИМ 
КЛУБОМ „SVB BASKETBALL CLUB” 

Градска општина Савски венац 
у сарадњи са са кошаркашким 
клубом „SVB BASKETBALL CLUB” 
организује бесплатну школу 
кошарке за децу са територије 
Савског венца.

Пријаве на тел.  
061/689-2810.

БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ ЗА СТАРИЈЕ:

Бесплатна школа плеса у сарадњи са Соколским 
друштвом „Матица Београд”.
Градска општина Савски венац у сарадњи са 
Соколским друштвом „Матица Београд“ организује 
бесплатну школу плеса за старије особе са 
територије Савског венца .

Пријаве  
на тел.  
063/241-338.

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

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

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Радана Бодирога Аврамовић: 2061-800
Марија Сеница Јововић: 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
Оливер Чесмаџиски, заменик секретара: 2016-800

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Марија Сушић, начелница Управе: 2061-800
Владимир Јовановић, заменик начелнице: 2061-800

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Шеф Одсека за послове писарнице: 2061-853
Шеф Одсека за људске ресурсе: 2061-719 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Одсек за друштвене делатности: 2061-766
Одсек за културу: 2061-887

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Којић, начелница: 2061-791

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА
Славиша Милић, начелник: 2061-782, 2061-732

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: 2061-748

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Мирјана Јанковић, начелница: 2061-817
Шеф Одсека за финансије: 2061-819
Шеф Одсека за буџет и трезор: 2061-748 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Контакт: 2061-740

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Дуња Хаџић, начелница: 2061-800

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Марија Вучетић Радић: 2061-794

ПРАВНА ПОМОЋ
Контакт: 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 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

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

важни телефони
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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


