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Поштовани грађани, 

На почетку свог мандата, јуна 2016. 
године, обећала сам да ћу одговорно  
бринути за срце Београда, наше срце 
– наш Савcки венац.  Данас Савски 
венац, након  мање од годину дана, 
постаје општина на коју можете 
бити поносни. Општина у  каквој 
заслужујете да живите. 

Свесна чињенице да сте протеклих 
година улагали много труда да 
бившој власти укажете на проблеме 
који су вас онемогућавали у 
свакодневном функционисању, 
кренула сам од тога  да повратим 
вашу наду у систем, институције и 
људе на челним позицијама који 
имају дужност и обавезу да раде 
у служби вас грађана, не у служби 
личних интереса. 
Јер само поштовањем основних 
надлежности и намена институција 
можемо постићи  резултате. Ми смо 
их поставили и добрим темпом их 
остварујемо. 
Због тога је моје опредељење 
одувек било јасно испуњавање 
ваших потреба на првом месту. 

У складу са тим је и свака одлука коју 
сам донела, коју доносим и коју ћу 
и  убудуће доносити и спроводити 
заједно са својим тимом, а уз вашу 
сагласност и подршку. 

Драги суграђани, желим овом 
приликом да вам се захвалим. Хвала 
вам што се интересујете, сугеришете, 
учествујете. Захвална сам вам и када 
критикујете. То значи да смо успели у 
намери да  повратимо ред у друштво 
у ком се зна да свако има своју улогу 
и своју обавезу. 
До сада смо успели да 
реконструишемо инсталације 
на водоводној и канализационој 
мрежи на више локација на 
територији општине, асфалтирамо 
саобраћајнице, уредимо зелене 
површине, уредимо Хајд парк, 
уведемо бициклистичке стазе, 
побољшамо безбедност у школама, 
учинимо корисне и лепе ствари 
за грађане којима је помоћ 
најпотребнија, обогатимо живот 
наших најстаријих суграђана дивним 
путовањима, нашим најмлађим 
пружимо и забаву, и знање, и здраво 
одрастање уз спорт и рекреацију, 
чак и праву новогодишњу бајку… 
Успели смо, јер свим срцем радимо 
за наше срце Београда. 

Наш Савски венац сваким даном 
постаје боље место за живот. 
Као што сам рекла у својој првој изјави 
након избора на место председнице 
најлепше београдске општине, моја 
врата су вам увек отворена! 
Заједно настављамо да унапређујемо 
и улепшавамо наш Савски венац 
јер имамо искрено интересовање и 
добру вољу да то чинимо.  

Идемо даље! 

Ирена Вујовић 
Председница општине 

Савски венац 
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општинско руководство

ПРИЈЕМ ГРАЂАНА
Захтев за пријем грађана можете поднети сваког радног дана 
на писарници општине (Кнеза Милоша 69).
Пријем можете заказати и позивом на бројеве телефона: 
011/2061-800, 011/3615-382, радним данима од 7.30 до 15.30 часова.

Милош Видовић

Александар 
Дујановић

Ирена Вујовић
председница 

Градске општине
заменик председнице 

Градске општине

помоћница председнице 
Градске општине

помоћник председнице 
Градске општине

помоћник председнице 
Градске општине

Владимир Новаковић

Страхиња Кукић

Зоран Петровић

Зоран Коцић

Драгољуб Николић

Урош Трипковић

Радана 
Бодирога-Аврамовић

Мирослав Божић

Раде Крунић

Данијела Мирјанић

Миодраг Прибиловић

Чланови Већа Градске општине Савски венац
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Скупштина ГО Савски венац
Нови сазив Скупштине Градске општине Савски 

венац конституисан je 4. јуна 2016. године и броји 
37 одборника. Скупштина има председника, заменика 
председника Скупштине, као и секретара и заменика 
секретара Скупштине. Одборничку већину од 20 
одборника чини коалиција неколико странака: 
Српска напредна странка, Социјалдемократска 
партија Србије, Покрет Социјалиста, Партија 
уједињених пензионера Србије, Социјалистичка 
партија Србије, Српска радикална странка и 
Удружење грађана − Локална самоорганизација 
Савски венац. Опозиционе странке, које имају 
своје представнике у Скупштини ГО Савски 
венац су: Демократска странка, Либерално - 
демократска партија, Социјалдемократска 
странка, Удружење грађана „Доста је било -
 Саша Радуловић“, Демократска странка 
Србије и Покрет „ДВЕРИ“. 

Одборници у Скупштини Градске      општине Савски венац

Одборничка група  „Александар Вучић - Србија побеђује”

Одборничка група 
„Демократска странка Србије - ДВЕРИ”

Одборник УГ
„Доста је било

-Саша Радуловић”

Одборник УГ
„Локална самоорг. 

- Савски венац”

Немања Берић

Сава Мартиновић

председник 
Скупштине Градске општине

секретар
Скупштине Градске општине

Александра Аксентић

Дејан Кесар

Душан Илић

Дражен Мајсторовић

Мирјана ВелимировићНаташа Вучковић

Филип Гојовић

Одборничка група 
„Српска радикална странка”

Ненад Рајковић Живко Миленковић

Гордана Томашевић

Предраг Жикић

Марко ПрибиловићВладо Батножић

Одборничка група 
„Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић”

Стана Басарић Добрила Ђорђевић Предраг Вујовић Милан Аврамовић

Одборничка група
 „Демократска странка - Социјалдемократска странка - Либералнодемократска партија”

Бранислав Лазић
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На последњој седници Скупштине општине, 
одржаној 13. марта 2017. године, четири 

одборника Одборничке групе Удружења грађана 
„Доста је било - Саша Радуловић“ напустили су ову 

одборничку групу и убудуће ће у раду Скупштине
 учествовати као самостални одборници.

Скупштина је, од конституисања, 4. јуна 2016. 
године, до марта 2017. године, заседала девет пута, 

разматрала 100 тачака дневног реда и усвојила већи 
број одлука и решења. Скупштина ГО Савски венац је 

изгласала низ одлука од значаја за грађане Савског 
венца, међу којима су Одлука о буџету Градске општине 
Савски венац за 2017. годину, Одлука о управи ГО Савски 

венац, Измене и допуне Одлуке о правобранилаштву 
Општине, Одлука о успостављању сарадње са 13. квартом 

града Будимпеште (Мађарска), Одлука о успостављању 
сарадње са Централним дистриктом града Москве 

(Руска федерација), Одлука о престанку рада и гашењу 
ЈП „Пословни простор Савски венац“, Одлуку о издвајању 

буџетских средстава за потребе уређивања површина око 
стамбених зграда на територији Општине, као и неколико 

одлука које се тичу унапређења културе и спорта на 
територији Општине.

Информатор о раду и животу Градске општине  Савски венац

Одборници у Скупштини Градске      општине Савски венац

Одборничка група  „Александар Вучић - Србија побеђује”

Одборник УГ
„Локална самоорг. 

- Савски венац”

Самостални одборници у Скупштини Градске општине Савски Венац

Сања Марковић

Тања Маринковић
заменица председника 

Скупштине Градске општине

заменица секретара
Скупштине Градске општине

Данилка ЈојкићМилица Стојановић

Александар Павловић

Милош Миленковић

Дејан Жигић

Вук Петијевић

Ненад Константиновић

Мирјана Маринковић

Андријана Аврамов

Сандра Лазић

Велика Марковић

Владимир Ђукнић

Одборничка група
 „Демократска странка - Социјалдемократска странка - Либералнодемократска партија”

Душан Динчић Филип Исаиловић Марија Ковачевић Миладин Марицановић Милош Ђурић
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од идеје до реализације
Реализовани пројекти на територији 
општине Савски венац у сарадњи са градом 
Београдом финансирани из буџета града

Захваљујући сарадњи Града и општине Савски венац успешно је 
реализован велики број пројекта на територији наше општине. Све 

пројекте који се спроводе иницирала је председница општине још у 
периоду док је вршила дужност помоћника градоначелника. Сваки је 
осмишљен, спроведен и реализован са циљем да унапреди постојеће 
услове и грађанима обезбеди квалитетнији живот. Градска општина 
Савски венац, на челу са председницом општине Иреном Вујовић и 
њеним тимом, у наредном периоду наставља да у сарадњи са грађанима 
и Градом Београдом ради на подизању квалитета живота на општини 
Савски венац. 

РЕШЕН ДУГОГОДИШЊИ ПРОБЛЕМ СТАНАРА У 
БОРСКОЈ УЛИЦИ 

Реагујући на притужбе грађана на изливање фекалне канализације у 
Борској улици, нова општинска власт на Савском венцу предузела је 

све потребне кораке и овај проблем брзо решила.

Према речима Ирене Вујовић, председнице општине Савски венац, 
на проблем за који стара општинска власт није имала слуха много го-
дина, реаговало се одмах. – У сарадњи са ЈКП „Београдски водовод 
и канализација” и ЈКП „Градска чистоћа”, а на иницијативу комуналне 
инспекције Савског венца спроведена је акција рашчишћавања терена. 
Циљ је био да се радницима комуналних предузећа омогући да обаве 
чишћење и ставе у функцију део мреже у којој је настао проблем. На тај 
начин, успешном сарадњом са градским комуналним предузећима оп-
штина је решила вишегодишњи проблем канализације у Борској улици. 

УКЛОЊЕНА ПРАШУМА КОД ШКОЛЕ „АНТОН СКАЛА“

Вишемесечне молбе грађана 
Топчидерског брда и 

Сењака, као и директорке 
Основне школе „Антон Скала“, 
да се уреди и очисти шибљем 
зарасла прашума у пролазу ове 
школе ка улици Васе Пелагића, 
коначно су уродиле плодом. 

Ново општинско руководство 
Савског венца, у сарадњи са 
ЈКП „Градско зеленило“, очи-
стило је овај простор током 
лета 2016. Камион „Зеленила“ 
пун шибља и растиња довољно 
говори о томе колико је акција 
била и велика и неопходна.

УРЕЂЕН ПАРК КОД 
МОСТАРСКЕ ПЕТЉЕ 

На иницијативу грађана из 
овог дела наше општине, уз 

подршку нове власти Градске 
општине Савски венац, ЈКП 
„Зеленило Београд”реновирало 
је и уредило део зелене јавне 
површине у парку „Лепи изглед“ у 
продужетку Сарајевске улице код 
Мостарске петље.

У оквиру радова асфалтиран је 
плато у парку, простор на платоу 
оплемењен је садњом цвећа, 
док је око платоа постављен и 
обновљен мобилијар. Савремено 
је уређен и ограђени део 
предвиђен за кућне љубимце са 
реквизитима за животиње, клу-
пама за грађане и кантама за от-
патке са једнократним кесама за 
одлагање животињског смећа.

Вредност свих радова у парку 
„Лепи изглед“, који наставља да 
одржава ЈКП Зеленило Београд, 
износила је 1.690.630,00 динара.
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ТОПЧИДЕРСКА ЗВЕЗДА У НОВОМ СЈАЈУ 

Радови у Булевару војводе Путника, 
на кружном току Топчидерска 

звезда, током којих су замењени ас-
фалт, тротоари и ивичњаци, завршени 
су у лето 2016. године, након нешто 
мање од месец дана.  Урађена је и би-
циклистичка стаза, која до сада није 
постојала у овом делу града.

ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Општина Савски венац богатија је за четири 
и по километра бициклистичке стазе –  од 

Топчидерске звезде до Спортског центра „Бањица”. 
Ова стаза представља наставак напора градске и 
општинске власти да велике делове града покрије 
бициклистичким стазама, јер то представља нашу 
визију Београда, а истовремено овакав приступ ин-
фрастркутури одговара на европске стандарде које 
Београд мора да испуњава. 

РЕКОНСТРУИСАНА УЛИЦА ЉУТИЦЕ БОГДАНА 

Улица Љутице Богдана, која је била 
у веома лошем стању, реконстру-

исана је током лета 2016. Радови су 
подразумевали рушење постојеће 
коловозне конструкције и израду 
нове по пројекту Института за пу-
теве. Такође,завршени су и радови 
на изградњи комплетне водоводне 
мреже дуж поменуте деонице. 
Радови у делу од Булевара кнеза Александра Карађорђевића до 
Сокобањске завршени су средином септембра 2016, а у дужини 
од 940 метара комплетно је замењена инфраструктура, водовод и 
канализација. Постављањем завршног слоја асфалта завршена је прва 
фаза док се реконструкција дела улице поред стадиона „Рајко Митић“ 
очекује током 2017. године.
Председница општине Савски венац истакла је да су инфраструктурни 
пројекти од великог значаја не само за ову општину већ и за све станов-
нике Београда.

ОБНОВЉЕН ПАРК 
„РОЗАЛИ МОРТОН“

Сквер између улица Хероја 
Милана Тепића и Булевара 

кнеза Александра Карађорђевић, 
који се, смештен између веома 
прометних саобраћајница, првен-
ствено користи као пешачка стаза 
са простором за краћи предах и 
одмор грађана, познат је и као 
парк „Розали Мортон“. 
Његова зелена површина сређена 
је у оквиру радова, старе клупе 
комплетно замењене новим, а 
захваљујући новим, уређеним 
приступним стазама, особама са 
инвалидитетом је омогућен лакши 
прилаз парку, док постављена 
декоративна расвета коначно 
омогућава несметано и сигурно 
кретање у ноћним сатима. Радове 
у парку изводило је ЈКП „Зеленило 
Београд“. Вредност изведених ра-
дова износи 3.474.713,00 динара.

РЕКОНСТРУИСАНА УЛИЦА 
ВОЈВОДЕ МИЛЕНКА 

Током лета 2016. завршена је и 
једномесечна реконструкција 

улице Војводе Миленка. Радовима 
су били обухваћени њени делови од 
Ресавске до улице Кнеза Милоша 
и од Кнеза Милоша до Сарајевске 
улице, а том приликом изливена 
је нова асфалтна подлога на коло-
возу и на тротоарима, поправљени 
ивичњаци и урађена комплетно 
нова хоризонтална сигнализација.
У склопу сарадње „Београд пута“ и 
Градске општине Савски венац по-
сао је урађен квалитетно и брзо.
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УРЕЂЕНА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА НА СЕЊАКУ

На иницијативу грађана Савског 
венца још једна акција је спро-

ведена у дело током лета 2016. 
године.
Запуштена зелена површина 
у Дриничкој улици, од угла са 
улицом Сање Живановић до 
Булевара војводе Мишића ,пот-
пуно је уређена након акције 

рашчишћавања и одвожења жбуња и растиња, које је спровело ЈКП 
Зеленило Београд, као и акције чишћења дивље депоније формиране 
на овој локацији, коју је спровело ЈКП „Градска чистоћа“. Ово је још један 
пример добре сарадње локалне самоуправе са грађанима. 

САНИРАНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА НА СЕЊАКУ

Вишегодишњи проблем грађана 
из Ситничке и Праховске улице 

на Сењаку решен је почетком сеп-
тембра 2016. године. Радове на 
санацији канализационе мреже 
на углу ове две улице извело 
је ЈКП „Београдски водовод и 
канализација“. 

ЗАПОЧЕТА ВЕЛИКА АКЦИЈА УРЕЂЕЊА ХАЈД ПАРКА 

Велика акција уређења Хајд парка – зеленог комплекса Топчидерског брда 
– званично је почела септембра 2016. године радовима на уређењу шум-

ског дела парка, које изводе радници ЈКП „Зеленило Београд“.
Иницијатор акције уређења ове зелене површине је општина Савски ве-
нац, а у плану је да се током 2017. године парк потпуно очисти и уреди. 
Поред обнове мобилијара и капије, у плану је постављање малча на 
стазама кроз шуму и уградња расвете, како би грађани могли безбедније 
да се крећу у вечерњим часовима. У оквиру целог комплекса Хајд парка 
хигијена ће бити подигнута на виши ниво.
Председница општине Савски венац Ирена Вујовић захвалила је Граду 
Београду на издвојеним средствима, али и директору ЈКП „Зеленило 
Београд“ на пруженој подршци у реализацији још једног пројекта на 
Савском венцу, који је од великог значаја како за грађане ове општине, 
тако и за све грађане Београда. 
Завршетак радова на уређењу шумског дела Хајд парка очекује се на 
пролеће ове године, а до тада посетиоцима стоје на располагању справе 
за вежбање на отвореном, трим стаза за трчање, пешачка стаза за 
шетњу, као и остали садржаји из богате понуде комплекса.

РЕКОНСТРУИСАН 
ТРОТОАР У УЛИЦИ ДР 
МИЛУТИНА ИВКОВИЋА 

Реконструкција тротоара код ОШ 
„Војвода Мишић“, у улици Др 

Милутина Ивковића завршена је 
крајем септембра, чиме су више-
месечне молбе грађана Савског 
венца да се обнови дотрајали 
тротоар уродиле плодом. Сам 
пројекат подразумевао је рушење 
постојећег тротоара, израду 
нове бетонске подлоге, претрес 
ивичњака и израду новог асфал-
тног слоја. ЈКП „Београд пут“ извео 
је радове на поменутој деоници.

Остали пројекти реализовани на 
општини током 2016. године:
- Реконструисана улица Генерала 
Саве Грујића на Дедињу;
- Постављена јавна расвета у 
Симе Лозанића;
- Постављена јавна расвета у 
парку између Бирчанинове, 
Краља Милутина, Тиршове и 
Делиградске улице.
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ОПШТИНА ОБНОВИЛА ЧЕТИРИ ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

На иницијативу грађана Савског венца, општина је уредила четири дечије 
играонице на отвореном. Обновљена су игралишта у Облаковској, 

Малешкој, улици Светозара Марковића и игралиште између Динарске и 
Звечанске улице. Радови су подразумевали комплетну реконструкцију 
мобилијара – клупа, љуљашки, клацкалица и дечијих играоница, а средства за 
њихову реализацију обезбеђена су из буџета општине. 

Ово је део свеобухватне акције коју спроводи општина са циљем да се 
уреде сви паркићи и игралишта за децу на територији Савског венца. 
ОПШТИНА РЕНОВИРАЛА ТОАЛЕТЕ У ОСНОВНИМ 
ШКОЛАМА 

Градска општина Савски венац почетком 2017. спровела је акцију уређења 
тоалета у основним школама „Петар Петровић Његош“, „Војвода Мишић“, 

„Стефан Немања“ и „Војвода Радомир Путник“. 
Овај пројекат општина је реализовала у циљу побољшања хигијенских 
услова у школским установама на Савском венцу и њиме је обухваћено 
комплетно реновирање тоалета – демонтажа старих и постављање нових 
врата, санитарија и плочица, кречење и радови на водоводу и канализацији. 
Радови су извођени по пројектном плану и завршени су у планираном року. 
Реновирањем тоалета омогућени су квалитетнији услови за рад и боравак 
ученицима који похађају наведене школске установе.

Општина Савски венац ће и у наредном периоду водити рачуна о потребама 
основних школа и у складу са надлежношћу наставиће да улаже у уређење 
школских установа.

Пројекти 
финансирани из 
буџета општине 
Савски венац

РЕКОНСТРУИСАНА 
ОГРАДА У ШКОЛИ ЗА 
ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ 
„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“

Један од стратешких циљева 
општинског руководства јесте 

брига о деци и младима, те 
стварање бољих услова за рад 
у образовним институцијама 
на територији општине. С тим у 
вези на нивоу општине су форми-
рана радна тела преко којих се 
остварује стални контакт са свим 
основним школама на територији 
општине. Захваљујући редовној 
комуникацији са школама брзо 
је реаговано и у школи „Стефан 
Дечански“, где су крајем 2016. 
године стара жичана ограда и 
капија замењене новом метал-
ном оградом и челичном дво-
крилном капијом. 

Циљ председнице општине је да 
афирмише рад деце која похађају 
ову образовну установу, па се 
у наредном периоду планира 
спровођење нових пројеката. 
У свим школама на територији 
Савског венца у зависности од 
исказаних потреба, могућности и 
надлежности општине, изводиће 
се потребни радови.

Своје иницијативе 
грађани могу 
да поднесу на 

писарници општине 
сваког радног дана, 

а ми ћемо се 
трудити да их 
као одговорна 

општинска власт 
спроведемо у дело.
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топ тема РАДНИЦИ ИЗ СВИХ ДЕЛОВА СРБИЈЕ 
МЕЊАЈУ ЛИЦЕ НАШЕГ ГЛАВНОГ ГРАДА

Градимо будућност
Београда

Пројекат Београд на води 
представља ново обележје 
целе Србије, а поред тога што ће 
имати великог утицаја на развој 
туризма, домаће грађевинске 
компаније које раде на овом 
пројекту имаће одличну рефе-
ренцу приликом конкурисања 
за радове у иностранству.
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Премијер Србије Александар Вучић, са гра-
доначелником Београда Синишом Малим и 
председницом општине Савски венац Иреном 

Вујовић, обишаo је раднике и радове на изградњи 
Београда на води.

Ми овим не мењамо само лице нашег главног 
града, још важније је то што ће све бити урађено по 
највишим стандардима, на чему веома успешно ради 
„Енергопројект” као главни извођач радова, рекао 
је премијер и додао да су радници из свих делова 
Србије да их има и из Републике Српске и да сви они 
овде граде будућност Београда и зарађују на поштен 
начин своје плате. 
Са десетог спрата зграде А, чији се завршетак пла-
нира до пролећа 2018. године, пружа се поглед на 
простор који ће ускоро изгледати много другачије 
него данас. Поред је и градилиште за торањ висине 
168 метара. Ово ће бити једна од највиших европских 
зграда, а поред ње биће и многи други стамбени и 
пословни објекти. Рачунамо на 12.000 канцеларија за 
14.000 људи, око 6.000 стамбених јединица, највећи 
шопинг мол на целом Балкану. Овај део града биће 
веома модеран. – нагласио је премијер Вучић. 

Председник Владе подсетио је и да се у остале де-
лове града улаже огроман новац из властитих из-
вора. У току су реконструкције и реновирање фасада, 
хоћемо да на Косанчићевом венцу и Калемегдану 
очувамо сву старину и да тај део града обојимо у беж 
и белу боју, као и да истакнемо због чега се наш град 
зове Београд, истакао је Вучић и напоменуо да нам 
је пре две године грађевинарство у бруто друштве-
ном производу учествовало са 4%, а данас са 5,5%, 
те да у односу на прошлу годину имамо уговорено 
35% више грађевинских радова и 7% више изведених 
радова у Србији. 
То нас помера напред и доказује да Србија може 
да ради много више и озбиљније. – нагласио је 
Александар Вучић.
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за наше грађане
Одговорна социјална политика темељ је нашег рада, основна идеја свих 
наших активности. Због тога смо од ступања на чело општине Савски 
венац радили на подизању квалитета бесплатних садржаја намењених 
свим категоријама становништва.

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА
Дамама на поклон саднице четинарa и књиге Љиљане Хабјановић 
Ђуровић

Општина Савски венац је ове го-
дине низом догађаја обележила 

Међународни дан жена. Дружење са 
дамама започело је на Дедињском 
скверу, где су на поклон добиле сад-
нице четинара које је обезбедило 
ЈП „Србијашуме“. У присуству вели-
ког броја припадница лепшег пола, 
дружење је настављено у Кући краља 
Петра на Сењаку. Даме су биле у при-
лици да уживају у пригодном музич-
ком програму, коктелу и дружењу са 
Љиљаном Хабјановић Ђуровић. 

Као председница општине и председница Савета за родну равноправност 
Града Београда апелујем на жене да се активно укључе у друштвени и по-
литички живот, у чему ће имати моју апсолутну подршку, јер једно на тај 
начин можемо учинити Србију бољим местом за живот –истакла је том 
приликом Ирена Вујовић. Она је захвалила Љиљани Хабјановић Ђуровић 
што је одвојила своје време да овај празник проведе са женама са Савског 
венца, а свакој за поклон општина је обезбедила једну од њених књига. 

Љиљана Хабјановић Ђуровић подсетила је присутне на све жене које 
су се кроз историју бориле за своја права и тиме допринеле бољем 
положају свих жена данас.
Осмомартовски дан обележен је и у згради општине Савски венац 
организацијом 11. Осмо-мартовског ученичког базара. На традиционал-
ном ученичком базару своје радове излагали су ученици свих шест основ-
них школа са територије Савског венца, две специјалне, четири средње 
школе и деца из дневног боравка „Шекспирова“. Свака школа имала је 
свој штанд на коме су се продавали радови и предмети које су, уз помоћ 
својих наставника, израдили ученици. 

БЕСПЛАТНА РЕКРЕАЦИЈА 
ЗА ГРАЂАНЕ САВСКОГ 
ВЕНЦА 

У циљу унапређења квалитета жи-
вота својих суграђана, Градска 

општина Савски венац у сарадњи са 
Градским центром за физичку кул-
туру, познатијим као „Стари ДИФ“ 
од 17. фебруара 2017. организује 
бесплатне рекреативне програме за 
своје грађане.
Бесплатни програми обухватају 
фитнес за жене старости од 20 до 
60 година и пливање за пензионере 
(лица старија од 60 година).
Фитнес за жене подразумева то-
тал фитнес, боди пилатес, боди 
форминг, а бесплатни програми 
ће се реализовати у периоду од 
17.2.2017. до 15.5.2017, у терми-
нима: понедељак, среда и петак од 
11.00, 16.15 и 20.00 часова.
Бесплатни програм пливање за 
пензионере започет је 17.2.2017. 
и трајаће до 31.5.2017. и од 
15.10.2017. до 31.12.2017. године, 
сваког радног дана од 9.00 или од 
12.00 часова. Општина је грађанима 
свечано уручила ваучере за бес-
платне рекреативне програме који 
се изводе у салама и на базену 
Градског центра за физичку културу 
у Делиградској 27.

НАСТАВЉАМО БРИГУ 
О ДЕЦИ, ИНВАЛИДИМА 
И СТАРИЈИМ 
СУГРАЂАНИМА 
ОПШТИНЕ САВСКИ 
ВЕНАЦ 

У циљу спровођења заједничких 
активности на унапређењу 

бриге о деци, инвалидима и 
старијим суграђанима Градске оп-
штине Савски венац, председница 
Градске општине Ирена Вујовић 
потписала је крајем јануара 2017.го-
дине протокол о сарадњи са заступ-
ницима Општинске организације 
инвалида рада Савски венац, 
Удружења пензионера Савски ве-
нац, Дечјим културним центром 
„Мајдан“, „Школом за дизајн“, 
ОШ „Стефан Немања“ и Домом 
здравља „Савски венац“.
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пензионера општине Савски венац. Списак најугроженијих,на основу 
социјалне карте, сачинило је Удружење пензионера. Подељено је 100 
пакета, који се састоје углавном од прехрамбених производа, основих 
животних намирница, као што су брашно, уље, со, али и основна сред-
ства за хигијену. 
Том приликом председница општине Ирена Вујовић нагласила је да 
је Савски венац једна од општина са најстаријим становништвом у 
Београду и да се општинско руководство труди да на све расположиве 
начине помогне својим најстаријим суграђанима.

БЕСПЛАТАН ИЗЛЕТ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СА САВСКОГ ВЕНЦА 

Сто пензионера са територије Савског венца у децембру 2016. године 
обишли су атракције и знаменитости Златибора, за шта се побринула оп-

штина Савски венац, која је за своје најстарије суграђане организовала овај 
једнодневни излет. Излет је организован на основу пројекта општине чији 
је циљ унапређење слободног времена старијег становништва. Ово је само 
једна од акција којом председница општине Ирена Вујовић показуједа је у 
Савском венцу одговорна општинска власт која мисли на потребе свих својих 
суграђана. Након доброг провода из ког су се вратили са дивном утисцима 
било је јасно да ће се ова акција поновити. Тако је и крајем децембра још 
једном за још сто пензионера организован овај узбудљив излет.

Наставићемо и у наредном пери-
оду са одговорном политиком када 
су у питању најстарији суграђани. 
Школа рачунара и излети за пензи-
онере су наишли на позитиван од-
зив, а ми ћемо настојати и убудуће 
да унапређујемо своју услугу и 
да њихово слободно време ис-
пунимо корисним и квалитетним 
садржајима- рекла је Ирена Вујовић.

ШАЛТЕР ЗА ПОМОЋ СТАРИЈИМ СУГРАЂАНИМА 
ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАМЕНУ 
ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ У ОПШТИНИ САВСКИ ВЕНАЦ 

Током периода подношења захтева за замену старих здравстве-
них књижица за електронске, општина Савски венац је својим 

најстаријим суграђанима обезбедила посебан шалтер за помоћ где су 
уз помоћ запослених из општине имали прилике да попуне и поднесу 
захтев за замену здравствене књижице.На овај начин, општина Савски 
венац олакшалаје пензионерима да дођу до електронске здравствене 
књижице без чекања у редовима.

Протокол ће се спроводити кроз 
договоре, планове, програме и 
пројекте у оквирима надлеж-
ности, делатности и могућности 
потписника протокола, а нарочито 
пројекат „Први међугенерацијски 
центар за спорт и културу“, који се 
састоји од сета креативно-обра-
зовних и рекреативних радионица 
основаних уз помоћ свих потпис-
ника протокола.

Потписници протокола сагласни су 
да заједничким наступањем допри-
несу унапређењу програма бриге 
о деци, инвалидима и старијим 
суграђанима и да тамо где је 
могуће, уз волонтерску и студентску 
праксу, организују истраживачку 
делатност„Пронађи угрожене/
Понуди подршку“, партнерство 
са другима „Буди јачи“, едукацију 
грађанства- „Ради на себи до краја 
живота“ и међугенерацијске центре 
у месним заједницама са различи-
тим образовним, рекреативним и 
културним садржајима.

ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО 
УГРОЖЕНИМ 
ПЕНЗИОНЕРИМА СА 
ТЕРИТОРИЈЕ САВСКОГ 
ВЕНЦА

Удружење пензионера Савски 
венац, у сарадњи са општином 

Савски венац и Фондом ПИО, ор-
ганизовало је крајем јануара по-
делу пакета хуманитарне помоћи 
за најугроженије пензионере са 
територије општине.
Помоћ су добили пензионери са 
ниским месечним примањима, 
болесни и чланови Удружења 
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НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ДЕЦИ ИЗ „ЗВЕЧАНСКЕ“ И 
ДОМА „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“ 

Деци без родитељског старања из дома „Дринка Павловић“ и стаци-
онара из Звечанске улице новогодишње пакетиће обезбедиле су 

Градска општина Савски венац и компанија Лукоил. Поклони су уручени 
у кући Краља Петра I на Сењаку, а приређен је и пригодан програм, 
хор, концерт и аниматори, који су се уз поклоне побринули за добро 
расположење најмлађих.

ПРЕДСТАВА ПЕЂОЛИНО И НОВОГОДИШЊИ 
ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ СА ОНКОЛОГИЈЕ 

Новогодишње пакетиће деци 
оболелој од малигних болести, 

која се налазе на лечењу у Служби 
педијатријске онкологије Института за 
онкологију и радиологију Србије, уру-
чила је председница општине Савски 
венац Ирена Вујовић како би обрадо-
вала малишане који се боре са тешким 
болестима. 
Деца су се посебно обрадовала пред-
стави коју је специјално за њих извео 
Предраг Вуковић Пеђолино. Својим 
шаљивим наступом у интеракцији са 
децом, Пеђолино је забавио и насмејао 
малишане, који су уживали учествујући 
у његовој представи.

УЗ ПОДРШКУ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У ДКЦ 
МАЈДАН ОТВОРЕНА БЕСПЛАТНА ШКОЛА КОШАРКЕ 
МАРИНЕ МАЉКОВИЋ

У Дечијем културном центру 
Мајдан отварена је бесплатна 

школа кошарке за девојчице ос-
новношколског узраста.
Спорт треба да буде доступан 
сваком младом човеку, а по-
себно деци, макар на рекреатив-
ном нивоу, због чега ће општина 
наставити да развија спортски 
дух код најмлађих, како кроз 

овај, тако и кроз разне друге 
програме.
Школа кошарке је до сада отво-
рена у шест сала у Београду, а 
више од три стотине девојчица 
учествује у програму Марине 
Маљковић. Марина је спортско 
име европских размера, због чега 
јој сви дугујемо захвалност за оно 
што ради, те се због тога и оп-
штина Савски венац придружила у 
реализацији идеје.

РАНЧЕВИ НА ПОКЛОН ЗА 
ПРВИ ШКОЛСКИ ДАН

Први школски дан у Савском 
венцу обележен је свечаним 

приредбама у свим основним шко-
лама које су за ђаке прваке при-
премили њихови старији школски 
другари.Чланови општинског руко-
водства су тим поводом посетили 
све основне школе на територији 
општине и њиховим ђацима, а по-
готово оним најмлађим, пожелели 
срећан полазак у школу. У општини 
Савски венац, ове школске године, 
у шест основних и три специјалне 
школе, уписан је укупно 341 уче-
ник. Општина је издвојила сред-
ства за симболичан поклон нашим 
првацима у виду ђачке торбе и 
школског прибора, са циљем да им 
се улепша почетак школовања.
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ПЕНЗИОНЕРИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ САВСКИ 
ВЕНАЦ ОБИШЛИ АВАЛУ

Градска општина Савски ве-
нац и Удружење пензионера 

Савски венац организовали 
су током лета 2016.године 
једнодневни излет за пензио-
нере са територије општине.
Око седамдесет чланова 
Удружења, у друштву представника 
општине Савски венац, посетили 
су излетиште „Авала“ на планини 
Авала и том приликом обишли спо-
меник Незнаном јунаку.
Овај излет је организован уз подршку Градског саобраћајног предузећа 
Београд, које је обезбедило превоз за наше најстарије суграђане. Одго-
ворна социјална политика и брига о најстаријим суграђанима један је од 
примарних циљева општине Савски венац, а ово је само једна од акција 
које ће општина спроводити и убудуће. 

ПОСЕТА ДОМУ ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА 
„ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

Представници Градске општине Савски 
венац посетили су током августа 2016.

године Дом за децу без родитељког 
старања „Дринка Павловић“. 
Фирма Icebox из Београда је том приликом 
омогућила штићеницима дома да уживају 
у производима, посластицама, сладоле-
дима и јогуртима од смрзнутог воћа. 
Дом „Дринка Павловић“ располаже са 48 
места за смештај деце без родитељског 
старања. Смештај је намењен деци 
школског узраста, од 7 до 18 година, а 
студенти имају право на смештај по за-
кону најкасније до навршених 26 година 
старости.
Тренутно је у Дому збринуто близу 40 деце 
школског узраста.

СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА ЗА СТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ 
САВСКОГ ВЕНЦА

Почетком августа 2016. године, председница Градске општине 
Савски венац Ирена Вујовић у сарадњи са градским секретаром 

Секретаријата за социјалну заштиту покренула је Програм „СПОНА+“.
„СПОНА+“ је програм социјалне подршке коју пружа социјални рад-
ник кроз индивидуално саветовање путем телефона или у пријатном 
окружењу клуба за старије у циљу подршке у превазилажењу животних 
тешкоћа, превенције осећања усамљености и изолације и охрабривања и 
подстицања социјалне интеграције. Савски венац једна је од најстаријих 
општина у Београду. Зато су најстарији суграђани један од приоритета оп-
штине, те се општинска власт труди да осмисли што више програма који 
су намењени њима. 
Подршка се пружа путем телефона 011/26-42-468 (тражити социјалног 
радника) или доласком у Клуб „Савски венац 1“, Ломина 17, сваког рад-
ног дана од 8.00 до 13.00 сати.

Председница општине Ирена 
Вујовић и чланови Већа Градске оп-
штине су 1. септембра, по унапред 
договореном распореду, посетили 
свих шест основних школа и уру-
чили ранчеве првацима.

Част да прва, у преподневним ча-
совима, прими ђаке прваке, при-
пала је Основној школи „Исидора 
Секулић“, коју су тим поводом 
посетили: председница Градске 
општине Ирена Вујовић, њен 
помоћник Александар Дујановић, 
члан Већа Градске општине Милош 
Видовић и њихови сарадници. 
Такође, у истом термину органи-
зована је свечана приредба у ОШ 
„Петар Петровић Његош“, у којој су 
школске торбе првацима уручили 
чланови Већа Градске општине 
Савски венац Урош Трипковић и 
Данијела Мирјанић. Председница 
општине се, приликом посете 
ОШ „Исидора Секулић“, обратила 
ђацима и њиховим родитељима 
и истакла да ће општина убудуће 
чинити све што је у њеној моћи да 
побољша услове за рад и квали-
тет наставе у школама на Савском 
венцу. Након свечане приредбе 
у којој су уживали сви присутни, 
председница Ирена Вујовић је по-
делила ђачке торбе и свим прва-
цима пожелела срећан и успешан 
почетак школовања.

По договореном распореду, пред-
ставници општине посетили су 
током дана и преостале четири 
основне школе на територији оп-
штине, док су у специјалним шко-
лама, због специфичности сваке 
од њих, приредбе за ђаке прваке 
одржане наредних дана.
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Пројекат будућег пословно-стамбеног комплекса 
који ће бити изграђем на месту бившег Савезног 

МУП-а у улици Кнеза Милоша, презентован је крајем 
јануара 2017. године.

Како се најављује, реализација пројекта вредног 200 
милиона евра, који ће обухватити 68 хиљада квадрат-
них метара, почеће за само неколико месеци. 

Ова локација, запуштена већ двадестак година, биће 
својеврстан симбол напретка и јасан показатељ у 
ком правцу градска власт своју визију Београда пре-
твара у реалност. Пројекат ће истовремено дати нови 
подстицај развоју домаће грађевинске индустрије и 
отварању нових радних места. 

Иако је првобитна идеја била да се на овој локацији 
изгради тржни центар, након консултовања са 
грађанима, градска власт је редефинисала одлуку. 
– Уважили смо мишљење грађана који су нам сугери-
сали да би тржни центар направио огромне гужве на 
овој локацији. Будући пословно-стамбени комплекс 
ће преко трга бити спојен са постојећим парком, који 
се наслања на петљу „Газела” и који ће у потпуности 
бити реконструисан новцем инвеститора. Такође, 
ове године нас очекује завршетак пројекта будуће 
реконструкције улице Кнеза Милоша, којом ће се 
паркинг спустити за један ниво испод коловоза, што 
ће омогућити саобраћај са по три траке у оба смера 
и простор са дрворедима за пешаке – најавио је гра-
доначелник Београда Синиша Мали и додао да ће та 
два велика пројеката у потпуности изменити изглед 
овог дела града.

Ново лице центра града

у фокусу ПОСЛОВНО-СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС  
„SKYLINE BELGRADE”
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ОБУКА ЗА ПОЧЕТНИКЕ У 
ПОСЛОВАЊУ

Општина Савски венац је у окто-
бру 2016. године у сарадњи са 

Регионалном агенцијом за развој 
и европске интеграције Београд, 
у циљу поспешивања и развоја 
предузетништва, организовала у 
просторијама Канцеларије за младе  
Савски венац дводневну обуку за 
почетнике у пословању. 
Обука намењена младим, незапо-
сленим, потенцијалним предузетни-
цима и предузетницама са општине 
Савски венац, реализована је у 
оквиру програма „Стандардизовани 
сет услуга за микро, мала и средња 
предузећа“, који Министарство при-
вреде и Развојна агенција Србије 
спроводе преко регионалних 
развојних агенција. 

Око 30 младих са општине Савски 
венац учествовало је на обуци коју 
су изводили сертификовани тренери 
Регионалане агенције за развој и ев-
ропске интеграције Београд.
Председница Градске општине 
Савски венац Ирена Вујовић том при-
ликом је истакла да је циљ општине 
да оваквим активностима подстиче 
самозапошљавање и развој пред-
узетништва, јер су предузетници по-
кретачка снага економије.

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ПРИВРЕДНОМ КОМОРОМ 
БЕОГРАДА

Споразумом из јуна 2016. године дефинисане су заједничке активности 
Привредне коморе Београда и Градске општине Савски венац, које 

за циљ имају јачање подршке привредним субјектима на локалном ни-
воу. Споразумом је, између осталог, предвиђено и отварање шалтера за 
предузетнике у општини Савски венац, која ће на тај начин бити шеста 
Градска општина са овом врстом услуга, уз помоћ којих ће привредници 
брзо, лако и стручно добијати све информације потребне за пословање, 
нарочито из области економске, правне и пореске регулативе. 
Овај споразум посебно ће помоћи покретање нових пословних 
иницијатива и стартап пројеката.

ОТВОРЕН ШАЛТЕР ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ У ОПШТИНИ 
САВСКИ ВЕНАЦ

Функционисање Шалтера за предузетнике који налази се у анексу 
општине– шалтер сали зграде општине у Кнеза Милоша број 69, 

омогућила је свим предузетницима са Савског венца председница Општине 
Ирена Вујовић потписивањем уговора са Привредном комором Београда. 
На конференцији одржаној у општини поводом отварања шалтера за пред-
узетнике присуствовао је и градоначелник Београда Синиша Мали.

Тако је општина Савски венац постала шеста у граду општина која је скло-
пила уговор са Привредном комором Београда и отворила шалтер где 
предузетници на једном месту могу да добију све одговоре везане за 
покретање бизниса. 
Ово је прва у низу мера којима 
ће се општина Савски венац 
борити за поспешивање пред-
узетништва, као и смањење 
незапослености.
Шалтер за предузетнике у 
општини Савски венац ради 
свакод дана од понедељка 
до петка од 7.30 до 15.30, у 
анексу управне зграде општине. 

у сарадњи са
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ПРИВРЕДНИ ФОРУМ МЛАДИХ 2016 В2 

Тридесет тимова, укупно шездесет младих људи, полазника обуке 
„Караван омладинског предузетништва“ и „Предузетничког инфо дана 

– Савски венац“, имали су прилику да представе своју пословну идеју на 
петодневној конференцији „Привредни форум младих 2016 В2“, коју је де-
цембра 2016. године организовала Привредна комора Србије у сарадњи 
са Привредним форумом младих, а уз подршку Развојне агенције Србије.

Три тима са територије општине Савски венац који су остварили најбоље 
резултате након ове петодневне обуке, као вид подстицаја општине 
развоју предузетништва младих, награђени су бесплатним коришћењем 
просторија општине Савски венац предвиђених за развој предузетничких 
идеја. Младим предузетницима ће, поред општинских просторија, бити 
обезбеђена и менторска подршка како би на што адекватнији начин реа-
лизовали своју пословну идеју.

Циљ овог пројекта јесте да допринесе повећању степена запослености 
младих у Републици Србији, кроз подизање њихових компетенција за 
самозапошљавање, запошљавање и активизам, што подразумева обуку за 
покретање свог предузећа и обуку за писање пословног плана.

Учесници петодневне конференције били су у прилици да се упознају са 
најуспешнијим представницима домаћих стартап заједница, а кроз ин-
терактивну комуникацију, савете, искуства и знање које им је пренето, 
млади су сада у могућности да своје идеје лакше преусмере у реалне 
предузетничке подухвате и пројекте.

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ИНФО 
ДАН - „Од идеје до реализације”

Општина Савски венац је у 
сарадњи са Привредном ко-

мором Србије и организацијом 
Привредни форум младих, а уз 
подршку Развојне агенције Србије 
и Министарства привреде, органи-
зовала Предузетнички инфо дан 
у просторијама Канцеларије за 
младе Савски венац.

Пројекат је значајан за младе, 
потенцијалне предузетнике са 
Савског венца због чега ће оп-
штина наставити са активностима 
за подстицање и развој предузет-
ништва младих чиме се допри-
носи подизању предузетничког 
духа код младих и њиховој већој 
едукацији о самим потенцијалима 
и изазовима које предузетништво и 
самозапошљавање носи са собом.

Важно је да сви млади предузет-
ници знају да кључ успеха у пред-
узетништву чине идеја и упорност, 
као и да је започињање посла те-
жак пут, пун изазова и ризика који 
не значи гарантован успех из првог 
покушаја, али кроз вредан рад, 
упорност и константно учење, труд 
се на крају увек исплати.
У Србији постоји страх од ризика 
који неминовно прати пословање 
те сви теже ка сигурном послу иако 
према статистикама велики број 
незапослених у Србији чине управо 
млади до 30 година који су главна 
снага предузетништва.
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Пројекат „Coworking 47“ одобрен 
је општини на основу Јавног кон-
курса за подршку јединицама 
локалне самоуправе у спровођењу 
омладинске политике на локал-
ном нивоу и биће финансиран 
од стране Министраства ом-
ладине и спорта.Потписивању 
уговора присуствовала је и 
Снежана Радиновић, директорка 
Регионалне агенције за развој и ев-
ропске интеграције Београд, која 
ће заједно са општином Савски 
венац учествовати у реализацији 
овог пројекта.

– Овим пројектом младима ће 
од стране општине Савски ве-
нац бити обезбеђен coworking 
простор, односно адекватно по-
словно окружење и просторије 
за рад, и биће им пружене обуке 
о започињању, вођењу и развоју 
сопственог посла, као и ментор-
ска подршка коју ће им пружати 
Регионална агенција за развој и 
европске интеграције Београд – 
истакла је Ирена Вујовић и додала 
да ће општина Савски венац наста-
вити да подстиче развој омладин-
ског предузетништва.
Циљ пројекта „Coworking 47“, 
је да се створе услови за развој 
предузетништва младих са оп-
штине Савски венац из области 
креативне индустрије (ИТ сектор, 
програмирање, графичка, ре-
кламна, аудио, видео продукција, 
дизајн фотографија, веб дизајн, 
дизајн мобилних апликација и 
остали креативни послови) и да се 
промовише самозапошљавање.
Пројекат ће се спроводити до краја 
маја 2017. године.

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
САВСКИ ВЕНАЦ И ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

Председница Градске општине Савски венац Ирена Вујовић и председ-
ник Привредне коморе Србије Марко Чадеж, потписали су Споразум 

о сарадњи на пољу подршке развоју предузетништва младих.

Овим споразумом, младим предузетницима са општине Савски ве-
нац који поседују најиновативније бизнис идеје и којима је општина 
Савски венац доделила на коришћење пословни простор Канцеларије 
за младе Савски венац у трајању од 6 месеци, биће омогућено и мен-
торско вођење и саветовање које ће им пружати Привредна коморе 
Србије - Служба за мала и средња привредна друштва, Канцеларија 
за младе Савски венац и екстерни партнери из света привреде. Значај 
потписивања овог споразума, као и значај сарадње између општине 
Савски венац и Привредне коморе Србије, велики је а њен крајњи циљ је 
смањење незапослености младих људи.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА МЛАДИМ 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА  
„COWORKING 47“
Председница Градске општине Савски венац Ирена Вујовић потписала 
је почетком фебруара 2017. шест уговора са младим предузетницима 
са Савског венца, који ће у оквиру пројекта „Coworking 47“ започети са 
реализацијом својих пословних идеја у просторијама Канцеларије за 
младе Савски венац.
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интервју

Ваши романи увек шаљу поруку 
да је у животу најважније имати 
љубав, веру и наду. Има ли данас 
у Србији ових есенцијалних еле-
мента који чине живот пуним и 
вредним живљења?
Хвала Богу, има! Да нема вере, 
љубави и наде, не би било ни жи-
вота. Сваки наш напор да учинимо 
нешто лепо и добро, за себе или за 
друге, сваки наш сан о будућности, 
нашој или оних које волимо, 
сваки пример наше храбрости и 
издржљивост у борби са живот-
ном свакодневицом, докази су да 
у нама постоје и вера, и љубав, и 
нада. Али не смемо заборавити да 
је од та три најважнија љубав. И 
да нас, као што пише у Јеванђељу, 
само љубав може спасити. Љубав 
коју примамо, али и љубав коју ми 
дајемо другима.

О томе на одређени начин говори 
и Ваш најновији роман Онда је 
дошла добра вила,који је пости-
гао велики успех код читалачке 
публике. Шта би укратко била 
најважнија порука романа?
Роман Онда је дошла добра вила 
је мој четрнаести роман и био је 
далеко најпродаванија књига на 

Београдском сајму књига 2016. 
године.
То је савремена породична драма 
о безусловној љубави. О тајнама и 
мудрости, о моћи и немоћи, о по-
разима и снази мајчинства. То је 
и књига о борби добра и зла, које 
се непрекидно одвија у нашој сва-
кодневици. У свакој породици и 
сваком појединцу. Књига о духу 
времена у коме живимо, о духов-
ним утицајима којима смо изло-
жени и којима подлежемо, а да 
нисмо свесни шта је у ствари то 
што прихватамо. 

Међутим, то је истовремено и 
прича о искушењима која вребају 
младог човека. То је књига која 
младе упозорава да им слободу 
могу дати само они који их ис-
тински воле, а сви други користе 
обећања о слободи да би их за-
робили. То је књига која подсећа 
родитеље на многа важна питања 
која морају да постављају себи. И 
на оно најважније где је, са ким је 
и шта ради моје дете.

У једном интервјуу пре неколико 
година рекли сте да се младе 
генерације могу вратити на 

прави пут враћањем традицио-
налним вредностима и сталним 
истицањем јасно постављених 
граница између моралног и не-
моралног. Успевамо ли по Вашем 
мишљењу као држава и друштво 
у томе?
Ми као друштво живимо у 
тоталној конфузији. Понесени 
жељом да радимо оно што ради 
цео свет и унапред уверени да 
је тај свет бољи, напреднији, 
паметнији од нас, прихватамо не-
критички сваку новотарију. Сваку 
глупост која нам стиже са запада. 
Наравно, на западу је одавно 
систем претварања људи у бес-
тидна и бесловесна бића, у по-
трошаче јефтиних крпица, лаке 
забаве, лажних узбуђења и секса 
неоптерећеног емоцијама, у по-
гурене и понижене Гаме и Делте 
из Хакслијевог Врлог новог света, 
доведен до савршенства. 

Држава ту може да учини врло 
мало, готово ништа. Медији би 
могли да утичу на формирање 
свести, и они то чине, али, 
нажалост, тако што релативизују 
лепо и ружно, добро и зло,тако 
што промовишу бестидност, 

Љиљана Хабјановић Ђуровић своје романе објавила је у тиражу већем од милион примерака. На 
промоцијама у земљи и иностранству представљају је као „најчитанијег живог писца српског 
језика“ и као „најуспешнију српску списатељицу у иностранству после 2000. године“. У ино-

странству је до сада објављено 40 превода њених књига на 15 језика. За књиге из духовног циклуса уручили 
су јој признања и митрополит Руске православне цркве у Москви и фратар католичке базилике Санта 
Кроче (Светог крста) у Фиренци, Орден Светог Саве добила је на предлог почившег патријарха Павла, а 
Орден Деспота Стефана Лазаревића на предлог патријарха Иринеја. Једини је писац чији се романи продају 
у црквама, манастирима и књижарама Српске православне цркве, али и Руске православне цркве, а ро-
ман „Игра анђела” на италијанском језику ушао је у библиотеку пробраних књига Института при Цркви 
Светог Николе у Барију. Књиге преведене на енглески доступне су читаоцима широм света преко америчке 
продајне мреже „Амазон“.
 Један фестивал стваралаштва жена у Италији за свој мото има цитат из „Женског родослова“. 
Приредила је пет збирки духовне поезије. Власница је и главна уредница издавачке куће. Била је продуцент, 
сценариста и наратор у четири документарна филма која су снимљена у српским манастирима. Филмове 
је дала бесплатно на неограничен број емитовања свим телевизијама у Србији, Црној Гори и Републици 
Српској, а прихватило их је70-ак телевизија. По сведочењу свештеника широм српских земаља, има оних 
који су се окренули цркви и вери, као и оних који су дошли да се крсте подстакнути читањем неке од књига 
из њеног духовног циклуса.
 Увек истиче да је за све захвална Богу и да је у сваком тренутку свесна да је то што је Бог дао њој исто 
тако могао да да неком другом, те да је она те дарове примила по милости Божјој, а не по својој заслузи.

ЉИЉАНА ХАБЈАНОВИЋ ЂУРОВИЋ
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глупост, примитивизам и неморал. 
Зато ја као веома важну, готово 
пресудну, видим улогу породице. 
Свако од нас мора да научи своју 
децу, своје унучиће, основним 
етичким вредностима. Свако од 
нас може да бира шта ће да гледа, 
слуша, чита,којим ће духовним 
утицајима да изложи свој ум и 
своју душу, али и своју децу,како 
ће ту децу да одбрани од лажних 
вредности и погрешних узора. 
Млади људи прихватиће праве 
вредности ако им се оне јасно 
понуде и ако им се непрестано 
указује на разлике између доброг 
и лошег. Ако се и једно и друго 
јасно именује. 

Међутим, какав пример детету даје 
мајка која гледа ријалити, ужива 
у запомагању полуголих певаљки, 
чита трачеве у таблоидима и на 

порталима, па их после комента-
рише са пријатељицама, иде на фе-
стивал пива и цуга из флаше? 

На каквом је нивоу положај умет-
ника у Србији данас?
Претпостављам да сте мислили 
на материјални положај. Он није 
исти за све уметнике. Неки умет-
ници одлично живе од свог ства-
ралаштва, неки мало горе, а неки, 
да би преживели, морају да раде 
послове који немају никакве везе 
са уметношћу.
Али то је као и у другим обла-
стима. Неко заврши Економски 
факултет и читавог живота остане 
референт, а неко постане пред-
седник компаније. 

Ми живимо у капиталистичком 
друштву, за то су се људи изборили 
деведесетих, а у капиталистичком 

друштву уметничко дело мора да 
се валоризује и кроз финансијски 
ефекат. (Изузетак је филм, али само 
у земљама са малим бројем станов-
ника, потенцијалних гледалаца, јер 
су трошкови производње филма то-
лико високи да их не може покрити 
ни изузетно висока гледаност.)
Иначе, мислим да народ генерално 
поштује уметнике и воли уметност, 
и то је охрабрујуће.

Какав је Ваш став о политичком 
ангажовању уметника и сматрате 
ли да је то на неки начин и њихова 
обавеза?
Сматрам да сваки човек, без 
обзира којом професијом се 
бави, има право да искаже своје 
мишљење о одређеним важним 
питањима. А политика јесте важна, 
јер они које изаберемо на изве-
стан начин утичу на наше животе и 
на будућност наших потомака. 

Такође, мислим да постоје тренуци 
у историји једног народа када је 
добро и потребно да јавно прого-
воре они чија се реч чује и слуша и 
ван њихових домова. 
То није бављење политиком нити 
политичко ангажовање.
Такође, сматрам да онај ко хоће 
да се озбиљно бави уметношћу, не 
би требало да се бави политиком, 
из простог разлога што уметност, 
а посебно стваралачка, нерепро-
дуктивна уметност, тражи целог 
човека, тражи не само уметниково 
време, већ и мисли и емоције. 

Сасвим у складу са овим ставо-
вима, ја сам на прошлогодишњим 
изборима као нестраначка личност 
дала јавну подршку Александру 
Вучићу. Међутим, два сата 
пре него што је конституисана 
Скупштина, вратила сам посла-
нички мандат. Затим сам написала 
саопштење за јавност и истог дана 
наставила да пишем роман Онда 
је дошла добра вила.

И то је било довољно. Данас, неки 
други људи се баве политиком, ја 
пишем нови роман, а сви знају да 
подржавам Александра Вучића.
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превентива – пола здравља
Градска општина Савски венац је у претходних седам месеци интензивно радила 
на организацији бесплатних превентивних прегледа за грађане у сарадњи са 
здравственим установама које се налазе на територији општине.

БЕСПЛАТНИ 
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ 
У ДОМУ ЗДРАВЉА 
САВСКИ ВЕНАЦ 

ОЧНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕД

Током лета 2016. године сви 
грађани Савског венца имали 

су могућност да бесплатно и без 
здравствене књижице обаве пре-
вентивни очни преглед, измере 
очни притисак и провере колики 
је ризик за настанак глаукома, 
болести која се назива „тихим 
крадљивцем вида”.

Инфо+
Глауком представља значајан не 
само здравствени већ и друшт-
вени проблем, јер је веома 
распрострањен у свету. Према 
подацима Светске здравствене 
организације, од глаукома у свету 
болује преко 60 милиона људи. 
Циљ континуиране кампање за 
борбу против глаукома јесте да се 
јавност упозна са овом болешћу, 
која је други узрочник слепила 
у свету и код нас. Борба против 
пандемије глаукома примарно се 
састоји у подизању свести људи 
и упознавању са постојећим по-
узданим начинима откривања и 
лечења ове болести, како би се 
вид сачувао.

ПРЕГЛЕДИ ПОВОДОМ 
ОБЕЛЕЖАВАЊА СВЕТСКОГ ДАНА 
БОРБЕ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА 

Поводом обележавања 
Светског дана борбе против 

дијабетеса, новембра 2016. го-
дине, сви грађани општине Савски 
венац имали су могућност да у 
Саветовалишту за дијабетес Дома 
здравља Савски венац, уз савете о 
здравим стиловима живота,обаве 
ибесплатно мерење шећера у 
крви, мерење крвног притиска и 
индекса телесне масе. 

Инфо+
У Србији је дијабетес пети водећи 
узрок умирања и пети водећи 
узрок оптерећења болестима. 
Према подацима Института за 
јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут”, у Србији при-
ближно 710.000 одраслих 
особа има дијабетес. 
Према подацима 
Регистра за дијабетес 
у Србији, готово 
једна трећина 
пацијената већ има 
једну или више кас-
них компликација 

у тренутку откривања дијабетеса. 
Ове компликације значајно утичу 
на квалитет живота оболелих и 
главни су узрок привремене или 
трајне неспособности и превре-
мене смрти.
Веома је важно редовно контро-
лисати своје здравље и заменити 
лоше навике здравим стилом 
живота − правилном исхраном, 
одржавањем оптималне телесне 
тежине и физичком активношћу.
Светски дан борбе против 
дијабетеса обележава се сваког 14. 
новембра, као одговор на све већи 
број оболелих од шећерне болести 
широм света. 

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКИ 

Октобра 2016. године организо-
вани су и бесплатни превен-

тивни прегледи дојке. Ово је била 
акција у којој су све Београђанке 
могле обавити овај преглед без 
упута и чекања. Одговорна пракса 
општине и здравствених установа 
са њене територије још један је 
у низу показатеља одговорне 
здравствене политике, а део је 
континуиране кампање у борби 
против рака дојке. Чак пет стотина 
жена обавило је превентивни пре-
глед том приликом. 

Инфо+
Због забрињавајућих статистич-
ких података, према којима 
годишње четири хиљаде жена 
оболи од карцинома дојке, 
а чак 1.600 њих умре, инсистира 
се на превентивним прегледима, 
како би се спречио морталитет и 
потенцијални инвалидитет 
код жена.
Уколико се карцином 
дијагностикује у раној фази 
и након тога лечи, проценат 
излечења је чак 97 одсто.
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информације и савете здравстве-
них стручњака из Превентивног 
центра, као и савете волонтера 
Црвеног крста „Савски венац“. 
У холу Дома здравља грађани су 
имали прилике да погледају и 
видео-пројекцију о штетности ду-
ванског дима.

унапређења здравственог стања 
становништва у нашој земљи.
Дом здравља Савски венац обеле-
жио је Национални дан без дуван-
ског дима, под слоганом „Одрасли 
пуше и мене гуше“, а у сарадњи са 
Црвеним крстом „Савски венац“ 
грађанима су учинили доступним 

БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ У 
ЗАВОДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ РАДНИКА 
„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

ПРЕГЛЕДИ ПУЛМОЛОГА И 
СПИРОМЕТРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ

Градска општина Савски венац је 
поводом Националног дана без 

дуванског дима (31. јануар 2017. 
године), у сарадњи са Заводом 
за здравствену заштиту радника 
„Железнице Србије“, за све заин-
тересоване грађане обезбедила 
и организовала бесплатне пре-
гледе пулмолога и спирометријске 
анализе. 
Овом акцијом Градска општина 
Савски венац и Завод за здрав-
ствену заштиту радника „Железнице 
Србије“ желели су да пруже свој до-
принос подизању свести грађана о 
штетности дуванског дима.
Ово је само прва у низу акција 
које ће у оквиру националних и 
међународних кампања бити ор-
ганизоване ове године са циљем 

У ДКЦ МАЈДАН 
ОДРЖАНО 
САВЕТОВАЛИШТЕ О 
ПРЕВЕНЦИЈИ ШЕЋЕРНЕ 
БОЛЕСТИ И ГОЈАЗНОСТИ 

Градска општина Савски ве-
нац у сарадњи са Заводом за 

здравствену заштиту радника 
„Железнице Србије“ организо-
вала је у јануару саветовалиште 
на тему превенције шећерне бо-
лести и гојазности у просторијама 
Установе културе Дечји културни 
центар Мајдан.
Саветовалиште је само једна 
у низу акција које је општина 
Савски венац покренула, са 
циљем да се скрене пажња на 
значај редовних здравстве-
них прегледа, правилне ис-
хране и спортских активности у 
превенцији бројних обољења, као 
и ради унапређења општег здрав-
ственог стања свих Београђана.

−Овом акцијом желимо да 
утичемо на подизање савести 
грађана о значају превенције и 
контроле дијабетеса, као боле-
сти која може бити спречена, а 
има разорне последице уколико 
није контролисана и откривена 
на време. Није довољно да 
суграђанима скрећемо пажњу на 

ову опаку болест само 14. новем-
бра, када се и обележава Светски 
дан борбе против дијабетеса, 
важно је деловати током читаве 
године, а општина Савски ве-
нац ће то свакако и чинити, како 
кроз сарадњу са Заводом, тако 
и у сарадњи са Домом здравља 
„Савски венац“.− истакла је Ирена 
Вујовић.
У периоду од 8.00 до 12.00 
часова, лекари Завода пру-
жали су грађанима савете о 
правилној исхрани и мерили 
ниво шећера у крви, крвни при-
тисак, индекс телесне масе, 
затим процењиваливитаминско-
минерални статус, мерили 
телесну тежину и пулс. Такође, 
одржана су кратка предавања 
о превенцији дијабетеса, као 
једног од све чешћих обољења 
данашњице, које је тешко устано-
вити у раној фази, а може да буде 
узрок бројних компликација и да 
доведе до смртног исхода.
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Савски венац инфо СВЕ НАШЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ НА САЈМУ ТУРИЗМА 

Градска општина Савски венац се, у сарадњи са Секретаријатом за 
привреду и Туристичком организацијом Београда, представила се на 

овогодишњем Београдском сајму туризма, са програмом „У корак са 
временом“, који је припремила Туристичка организација Савског венца.

Присутнима се испред Градске општине Савски венац обратио пред-
седник Скупштине општине Немања Берић, истакавши туристичке 
потенцијале и знаменитости којима располаже општина. Посетиоци 
сајма имали су прилику да обиђу штанд града Београда на коме је била 
изложена туристичка понуда Савског венца.

Координаторка „Куће краља Петра I Карађорђевића“ Ана Кукољац гово-
рила је о историјату овог споменика културе, културним догађајима и 
манифестацијама које се у Кући свакодневно организују, док је госпођа 
Мирјана Крстуловић, потпредседница Међународног клуба жена, 
најавила „Пролећни фестивал“, који ће бити организован 9. априла 
испред Музеја историје Југославије у сарадњи овог клуба и општине 
Савски венац. Туристичку понуду и презентацију пратио је и културно-
забавни програм у ком су учествовали КУД „Перла“ и дечји хор из ОШ 
„Војвода Мишић“.

ОДРЖАН САЈАМ 
СРЕДЊИХ ШКОЛА НА 
САВСКОМ ВЕНЦУ 

У тренутку када се мали матуранти 
налазе пред једном веома важ-

ном одлуком, када треба да одаберу 
средњу школу коју ће уписати и да се 
определе за своје будуће занимање, 
у организацији Градске општине 
Савски венац и Секретаријата за 
образовање и дечју заштиту, у фе-
бруару је одржан Сајам средњих 
школа у ОШ „Исидора Секулић“. 
Сајам је значајан не само за уче-
нике који завршавају основну 
школу, већ и за гимназије и средње 
стручне школе, које су добиле 
могућност да се представе и 
анимирају будуће средњошколце. 
На овогодишњем сајму учествовало 
је тридесет пет државних и приватних 
гимназија и средњих стручних школа 
са територије Београда. У посебним 
изложбеним просторима представ-
ници школа су излагали промотивни 
материјал, радове и рукотворине 
ученика, док су професори и ђаци 
пружали све потребне информације 
посетиоцима сајма. Своје штан-
дове имале су гимназије „Свети 
Сава“, Филолошка гимназија, Војна 
гимназија, Рачунарска гимназија, 
гимназија „Милена Павловић Барили“ 
и остале београдске гимназије. Ту су 
и средње стручне школе – Балетска 
школа „Лујо Давичо“, Школа за негу 
лепоте, неколико медицинских школа 
из Београда, Школа за бродарство, 
бродогрању и хидроградњу, елек-
тротехничке школе, Школа за дизајн 
текстила, приватна средња школа за 
информационе технологије „ИТХС“ и 
бројне друге.
Сајам средњих школа је добра 
прилика да се на једном месту 
родитељи и ученици завршних раз-
реда основне школе информишу о 
условима за упис у средње школе, 
образовним профилима који се 
нуде, перспективи одређених 
занимања, као и са начином рада 
школа које су излагале на сајму.
О значају ове манифестације говори 
велико интересовање и посећеност, 
а општина Савски венац ће, као и 
претходних година, наставити да 
организује овај догађај.



Информатор о раду и животу Градске општине  Савски венац

25Април 2017.

смењивале су се за столовима са бојама и прибором да би својим радо-
вима, уз помоћ ликовних педагога, изразили своје импресије и оставили 
успомену на ово дешавање.
Са друге стране, на позорници на којој су наступале музичке групе, кул-
турно-уметничка друштва, плесни клубови и други учесници програма, 
наступили су чланови интернационалног фолклорног ансамбла „Перла“ , 
такође у оквиру програма који је општина Савски венац спремила за карне-
вал. Својом оригиналном кореографијом они су одушевили све присутне. 
Најзад, и у самом карневалу бродова, на ком је учествовало 80-ак пловила, 
веслачких, кајакашких и ски-џет клубова, многи од њих су са наше општине.

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА НА 
САВСКОЈ ПРОМЕНАДИ 

Под покровитељством Града 
Београда, уз подршку Градске оп-

штине Савски венац, а у сарадњи са 
Геронтолошким центром Београд, сеп-
тембра 2016. одржан је XIV Фестивал 
стваралаштва старијих „Златно доба“, 
у оквиру ког и ликовна колонија на 
Савској променади. 
Општина Савски венац подржава и убудуће ће подржавати манифестације 
намењене најстаријим суграђанима, будући да је то једна од окосница 
рада саме општине на чијој се територији налазе три дневна центра и 
клуба за старије, које свакодневно посећује око 100 чланова.
Подршка општине овој манифестацији представља континуирано 
спровођење плана одговорне социјалне политикекада су у питању сви 
грађани Савског венца, а посебно је усмерно ка старијој популацији, чији 
живот треба да буде испуњен, квалитетан и достојанствен. Манифестација 
је јасно показала да Град Београд не брине о најстаријим суграђанима 
само 1. октобра, на Међународни дан старих, већ током целе године. 
Овакве манифестације подржавају културне активности и промоцију ства-
ралаштва старијих, јер су старије генерације ризнице знања и искуства, 
али и чувари традиције.
Манифестација је испраћена и музичким програмом који је изводила 
група певача „Савска зора“ из дневног центра и клуба за старије „Савски 
венац 3 – Гаврило Принцип“.

„BELGRADE WINTER MAGIC” НА САВСКОЈ ПРОМЕНАДИ
„Belgrade winter magic” манифестација окупила је велики број грађана, 
понајвише деце, на Савској променади, децембра 2016. године. Био је то 
прави мали спектакл за све малишане који су уживали у песмама Дечјег 
хора РТС-а, кловновима, клизалишту, Деда Мразу и новогодишњим 
пакетићима. Има ли лепшег призора и може ли нас ишта увеселити више 
од насмејане деце? Сигурно да не може, а у овој правој малој бајци, ужи-
вали су и родитељи и организатори. Овај предивни кутак Београђани 
су имали прилике да посећују наредна два месеца, а са сигурношћу 
знамо да су и стари и млади уживали у клизалишту, свим дешавањима 
и многобројним садржајима које им је зимус понудио „Belgrade winter 
magic” на Савској променади.

ПРВИ БЕОГРАДСКИ ПИКНИК

Оживљавање паркова града и 
обогаћивање туристичке по-

нуде основни је циљ манифестације 
„Београдски пикник”, која је први 
пут одржана на општини Савски ве-
нац у парку код Топчидерске звезде. 

Нова манифестација Секретаријата 
за привреду указује на потребу за 
враћањем природи и дружењем 
у природи, будући да у Београду 
има више зелених оаза које су за 
сада неискоришћене. 
Посетиоци првог „Пикника” могли 
су да уживају у доброј свирци уз 
бенд „Телеграм”, „LittleLu”, „DJ 
Еvox” и „50 grass”, као и у бројним 
занимљивим програмима. Догађај 
је одржан уз подршку Секретаријата 
за привреду, Туристичке 
организације Београда, Беоком сер-
виса и општине Савски венац.

САВСКИ ВЕНАЦ НА 
КАРНЕВАЛУ БРОДОВА

12. Београдски карневал бродова, 
традиционална манифестација 
Туристичке организације Београда, 
одржан је августа 2016. на простору 
Савске променаде, између Газеле и 
Бранковог моста, у присуству неко-
лико хиљада посетилаца. 
Поред тога што се овогодишњи 
карневал одржао на територији 
општине, Савски венац је био прису-
тан и у званичном програму. Штанд 
Дечијег културног центра „Мајдан“, 
на ком је организована ликовна 
радионица за најмлађе „Мали – ве-
лики инжењери: Изгради свој брод, 
изгради свој ум“, био је један од 
најпосећенијих, а стотине малишана 



www.savskivenac.rs

26 Април 2017.

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ У ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ 
„ДЕЦА ДЕЦИ“

Општина Савски венац се на позив кабинета председника Републике 
Србије радо одазвала хуманитарној акцији „Деца деци“ одржаној у 

склопу манифестације „Belgrade winter magic“ на Савској променади. 
Захваљујући одличној сарадњи са општином, у акцију се укључио и Завод за 
заштиту здравља радника „Железнице Србије“, а подржали су је и ђаци и руко-
водство основне школе „Петар Петровић Његош“ са територије Савског венца.
Хуманитарна акција „Деца деци“ има за циљ да скрене пажњу на друштвено 
осетљиве групе, децу без родитељског старања и социјално угрожену децу са 
целе територије Србије, Косова и Метохије, као и децу са територије Републике 
Српске. Овим осетљивим групама помоћ и подршка свих нас је потребна.
Свако дете заслужује подједнаке шансе за живот и сигурну будућност и 
зато је општина Савски венац увек ту да подржи и помогне све остале који 
делују у овом циљу. 

ПАРК ОТВОРЕНОГ СРЦА НА САВСКОМ ВЕНЦУ
Новогодишња чаролија и пакетићи за најмлађе

У празничној атмосфери, пред великим бројем посетилаца, председница 
Градске општине Савски венац Ирена Вујовић имала је ту част да отвори 

новогодишњу манифестацију „Парк отвореног срца – Деда Мразово село“ 
на платоу испред Музеја историје Југославије. За ову прилику, општина је 
обезбедила 1.500 пакетића за малишане са територије Савског венца.

Председница општине је присутнима 
пожелела срећну и успешну Нову го-
дину и потом позвала све малишане да 
преузму новогодишње пакетиће.
У програму су учествовали дечји хор, 
певачица Лена Ковачевић, музички 
оркестри, позоришни аниматори 
(Деда Мразови, помоћници, виле, 
патуљци...), глумци, циркуски жон-
глери, мађионичари, а изводиле су 
се и дечје луткарске представе.
У Парку отвореног срца је, у сарадњи са 
Туристичком организацијом Београда, 
организована промоција домаћих про-
извода, рукотворина и старих заната. 
Због великог интересовања, председ-
ница општине је сличну манифестацију 
најавила и за следећу годину. 

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ НА САЈМУ ЕТНО ХРАНЕ И ПИЋА

Општина Савски венац има чиме да се поноси. У прилог томе говори и 
учешће општине на 11. Сајму етно хране и пића, који је организован 

под покровитељством Града Београда и Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине Републике Србије. 

Овај сајам представља најзначајнију регионалну смотру произвођача ре-
презентативних традиционалних производа, те је била велика част пред-
ставити и излагаче са територије општине, али и саму општину. 

Један од циљева манифестације је 
афирмација и стицање конкурентно-
сти на тржишту. 

Председница општине Савски 
венац Ирена Вујовић била је по-
себно задовољна што је општина 
била у прилици да на оваквој 
манифестацији представи своје 
излагаче. Туристичку понуду и 
презентацију пратио је и културно-
забавни програм у ком су учество-
вала Културно-уметничка друштва 
„Бранко Цветковић“ и „Перла“.

СУБНОР САВСКИ ВЕНАЦ
Обележавање 72. 
годишњице ослобођења 
Београда

Општински одбор СУБНОР-а 
Савски венац и Градска оп-

штина Савски венац организо-
вали су у октобру 2016. године, 
у просторијама Свечане сале оп-
штине, скуп поводом обележавања 
72. годишњице од ослобођења 
Београда у Другом светском рату, 
а у оквиру тога и Дан ослобођења 
општине Савски венац, 17. октобар.
Скуп је отворио председник 
СУБНОР-а Савски венац, пуковник 
авијације Зденко Дупланчић, борац 
Прве пролетерске НОУ бригаде 
и учесник битке за ослобођење 
Београда, уз звуке химне „Партизан 
сам, тим се дичим“. 

Догађају је присуствовао велики 
број званица и руководство оп-
штине Савски венац, а приређен је и 
богат културно-уметнички програм.
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Пројекат „Реконструкција одеће из епохе“ осмишљен је као рад у 
креативној радиоиници са циљем да се на овај начин национална историја 
приближи полазницима и посетиоцима и да се представи један сегмент 
биографије значајног владара у новијој српској историји. Униформа ће бити 
део сталне поставке у Кући краља Петра на Сењаку. 

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ НА САВСКОМ ВЕНЦУ
Од 23. септембра до 2. октобра 2016. 
године, одржана је манифестација 
„Дани европске баштине“. Своје већ 
традиционално учешће Градска оп-
штина Савски венац обележила је чи-
тавим низом културних дешавања.
Грађани су имали прилике да посете 
многе лепе садржаје, а неки од њих су: 
изложба „Европске академије науке“, 
на којој су представљени најбољи 
патенти и иновациона решења из 
области механике, агротехнике, ме-
дицине, ветерине и заштите животне 
средине, самостална изложба калиграфских радова Силване Ручнов под на-
зивом „Културно наслеђе“, у оквиру које су одржане и калиграфске дружио-
нице за децу и одрасле на тему културног наслеђа у Дечјем културном центру 
„Мајдан“. Посетиоци ДКЦ „Мајдан“ могли су да погледају и изложбу „Re Crafts 
Your Future (culture)“ у организацији Crafts Cluster – Весна Русић, а у склопу ове 
изложбе одржане су и радионице филцања вуне и глазирања керамике.
Такође, посетиоци су били у прилици да у периоду од  26. до 28. септембра, 
уз стручно вођење обиђу зграду Београдске задруге у Карађорђевој улици, 
уз предавања о њеној богатој историји. Затим да погледају изложбу на-
града, плакета и фотографија најстаријег београдског културно-уметничког 
друштва «Абрашевић» у Ресавској 76.
Поред тога грађанима је за време трајања Дана европске баштине у пратњи 
водича, омогућен поглед на Београд са крова солитера (у улици Стјепана 
Филиповића) преко пута Музеја 25. мај, а ове шетње су се завршавале 
у самом Музеју, где су посетиоци могли да виде документарни видео-
материјал о историјату овог Музеја, али и да погледају за ову прилику 
специјално направљену макету Музеја 25. мај у Ботићевој улици. У про-
граму су се нашли и Манакова кућа, али и Кућа краља Петра, у којој је 19. 
септембра отворена самостална изложба сликара Пеђе Милошевића под 
називом „Пурпур и тиркиз“. Сви наведени програми су били бесплатни.
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „СЕЋАЊА НА АЛЖИР“

Промоција књиге „Сећање на Алжир“ ауторке Александре Војиновић 
била је прилика да се представи Алжир, земља са богатом култу-

ром и традицијом.Кроз личну причу о животу и сећања на време про-
ведено у Алжиру, Александра Војиновић је говорила о људима, култури 
и обичајима ове земље, а делове из њене књиге читали су ученици 
са територије општине Савски венац, који су добитници награда на 
највишим такмичењима у рецитовању.

Марко Јелић, председник Друштва 
пријатеља Алжира, говорио је о кул-
тури Алжира и српско-алжирским 
пријатељским везама.
Општина Савски венац је са великим 
задовољством била домаћин овог 
догађаја, током ког је председница 
Ирена Вујовић угостила и Његову 
екселенцију амбасадора Алжира.

НАГРАДА „ИСИДОРА 
СЕКУЛИЋ“ – ПОНОС 
САВСКОГ ВЕНЦА 

Награду за најбољу књигу на 
српском језику „Исидора 

Секулић“, Градска општина Савски 
венац додељује сваког јуна од 1967. 
године . Једна од најзначајнијих 
награда у српској књижевности, 
2016.године припала је Светиславу 
Басари за роман „Анђео атентата“. 

Од 75 наслова, колико их је при-
спело на конкурс, у најужем из-
бору били су и „Светлост на води“ 
Веселина Марковића, „Музеј 
меланхолије“ Велимира Ћургуза 
Казимира, „Парк Логовској“ Дане 
Тодоровић, „Есторил“ Дејана Тијага 
Станковића, „Иследник“ Драгана 
Великића и „Република Ћопић“ 
Вулета Журића.

ИЗЛОЖБА У КУЋИ КРАЉА 
ПЕТРА I

Поводом обележавања 95. 
годишњице смрти краља 

Петра Првог Карађорђевића, 
августа 2016. године,отворена 
је изложба у Кући краља Петра, 
постављањем реплике краљеве 
ратне униформе у сталну поставку 
− Меморијалну собу. Униформа 
је настала као резултат пројекта 
„Реконструкција униформе краља 
Петра I Карађорђевића“, односно 
вишемесечног рада истоимене 
радионице коју је водио Борис 
Чакширан, дипл.сликар – кости-
мограф, са ученицима Школе за 
дизајн.У раду радионице учество-
вали су Марина Скрињик Ћорић, 
наставник на предмету Историја 
костима и обликовања одевања у 
Школи за дизајн, заједно са учени-
цима ове школе.

Савски венац инфоКУЛТУРА НА ДОХВАТ РУКЕ
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АБЦ ЗА СВАКИ ДАН – ЗА ТИНЕЈЏЕРЕ
У сарадњи са Удружењем ,,Психоцентрала“,овај 
програм ће помоћи младима да воде срећније, 
успешније животе како би се што боље осећали и 
како би имали боље разумевање  и изражавање 
својих и туђих емоција. 
Специфични циљеви програма су  развијање 
емоционалне интелигенције код младих и очување 
менталног здравља младих. 
Узраст: средњошколски.
Термини: петком од 12 часова и од 15 часова.

ЖИВОТИЊСКО ЦАРСТВО

Радионице  ће на занимљив и интерактиван начин 
провести децу кроз царство животиња,  природне 
појаве и кроз различите континенте. Водитељка и 
ауторка програма: др вет.мед. Ксенија Бунчић. 
Узраст: од 6 до 12 година.
Термини: суботом од 11 часова.

КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ – УЧИМО ДА 
УЧИМО
У сарадњи са Удружењем „Центар за урбани развој“, 
програм креативног учења има за циљ да деци на 
самом почетку школовања помогне да се прилагоде 
новим околностима, мотивишу за учење и пре 
свега науче да уче. Програм подстиче 
целокупан интелектуални, емотивни и 
социјални развој детета. 
Узраст: од 6 до 9 година.
Термини: недељом од 11 часова.

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
Програмом је планирано 
реализовање следећих активности: 
основе новинарског посла, писање 
вести, извештаја, интервјуа, разбијање 
треме,  слобода говора.  Полазници ће 
имати прилику да пишу своје коментаре на 
теме које их дотичу, нарочито надруштвено осетљиве 
теме,  научиће како се праве новине и емисије,  моћи ће 
да доносе закључке о ономе што им медији пласирају, 
да размењују мишљења, истражују. 

Узраст: средњошколски.
Водитељке и ауторке програма: Јасмина Грбић, дипл. 
новинар, ПР телевизије Прва и Јасна Ђуровић, дипл. 
новинар, презентерка и новинарка телевизије Прва.
Термини: суботом од 10 часова.

ТОЛЕРАНТАН САМ НА... 
У сарадњи са Удружењем „КОД“, овај програма 
има пре свега интегративну, образовну и васпитну 
функцију за све  учеснике, а нарочито за децу 
средњошколског узраста, са акцентом на развијање 
и неговање верске и националне толеранције. 
Специфичан је, јер нуди и могућност ширег 
упознавања са различитим културама и традицијама.
Термини: уторком од 19 часова, сваке друге недеље.

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЦРТАМ, 
СТВАРАМ, ИГРАМ СЕ И УЖИВАМ

Програм обухвата: цртање (оловка, угљен, креда, 
фломастер, туш и лавирани туш), сликање (акварел, 
уљане боје, колаж, мозаик, темпера и акрилне боје), 
вајање, фотографија и фотошоп.

Током програма полазницима ће се приближити 
различити видови уметности, кроз индивидуално 

изражавање и тимски рад.  
Узраст: од 5 до 12 година.
Водитељи и аутори програма: 
Маша Маринковић и Марко Лепосавић.

Термини: суботом од 12 часова.

КРЕАТИВНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА
У сарадњи са Удружењем „ Ансамбл 
Мираж“, циљ програма је развој вештина 
аналитичког и креативног мишљења и 

тимског рада, као и упознавање младих са 
токовима у савременом светском позоришту и 

књижевности. 

     Ова позоришна радионица није базирана само на 
драми, глуми и говору, већ на креативан начин користи 
различита изражајна средства савременог театра. 
Узраст: средњошколски.
Термини: суботом од 10 часова.

бесплатни програми У ДКЦ МАЈДАН
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МУЗИЧКА ШКОЛИЦА ЗА ДЕЦУ 
ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ

У сарадњи са Удружењем „Свитац“, у оквиру 
радионице се кроз заједнички рад деца уче да 
певају, свирају, припремају се за сценске наступе, 
праве дечије мјузикле. Истовремено, деца стичу 
вештине комуникације, разумевања, прихватања 
правила и захтева које друштвене ситуације 
постављају и усклађивање сопственог понашања 
тим ситуацијама. 
Узраст: од 6 до 18 година.
Термини: понедељак, среда и петак 
од 10 до 13  часова.

ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА
У сарадњи са Школом родитељства Наде Лазић 
иу сарадњи са еминентним стручњацима из 
гинекологије, неонатологије, исхране, психологије, 
физијатрије, дефектологије и других области 
полазницима (трудничким паровима) омогућава се 
да сазнају све о трудноћи, порођају, обезбољавању 
порођаја, менталнохигијенском приступу трудноћи 
и родитељству, психомоторном развоју бебе 
(интраутерино и до прве године живота), развоју 
говора, правилној исхрани, правилном дојењу, 
припреми дојке за лактацију, матичним ћелијама 
и њиховој примени у савременој медицини, 
практичним саветима о нези новорођенчета, итд.
Термини: понедељак, среда и петак 
од 20 до 21 часова.

ШКОЛИЦА КАРАТЕА
Прилагођена је за предшколце, термин: суботом од 
10 часова; у сарадњи са карате клубом Дипломатик.

ШКОЛА КОШАРКЕ
Узраст: од 6 до 12 година, термини: уторком од 18.30 
и четвртком од 18 часова у сарадњи са КК Еко спорт.

МАЈДАНОВА ШКОЛИЦА ТРЧАЊА
Узраст: од 6 до 12 година, термин: суботом од 15 
часова и недељом од 11 часова.

МАЈДАНОВА ШКОЛА ОДБОЈКЕ

Узраст: од 7 до 12 година, термини: среда од 19 часова 
и субота од 16 часова.

МАЈДАНОВА ШКОЛА ФУДБАЛА
Узраст: од 6 до 10 година, термин: петком од 19 часова.

КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА
Узраст: од 4 до 7 година, термини: субота 19 до 20  
часова, недеља  10 до 11 часова,  у сарадњи са фитнес 
клубом Миа фит.

ФИТНЕС ЗА ДЕЦУ
Узраст: од 5 до 10 година, термини уторком и четвртком 
од 19 часова,  у сарадњи са фитнес клубом Миа фит.

ШКОЛА КОШАРКЕ МАРИНЕ 
МАЉКОВИЋ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ

Узраст: основношколски, суботом и недељом од 10 
до 12 часова, у организацији ГО Савски венац.

ШКОЛА ПЛЕСА ЗА МЛАДЕ
Узраст од 15 до 30 година, у организацији Канцеларије 
за младе Савског венца, ГО Савски венац и Соколског 
друштва Београд Матица, петком од 19 до 20 часова 
и недељом од 16 до 17 часова, латино и стандардни 
плесови.

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКИ ЦЕНТАР
У сарадњи са Црвеним крстом Савски венац, програм је прилагођен за узраст преко 50 година старости. 
У оквиру овог програма одржавају се креативне радионице, рекреација и часови плеса за старије особе.
• Креативне радионице − Програм окупља четири генерације (децу, студенте, родитеље и пензионере) 
у оквиру различитих креативних програма. 
Термини: петком од 11 до 14 часова и недељом од 12 до 15 часова.
• Вежбе за старије особе − Рекреативна радионица посвећена старијим особама.
Термини: уторком и петком од 10 до 11 часова.
• Часови плеса за старије − Термини: понедељком и средом од 11 до 12 часова.
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зелене стране
ЧУВАЈМО ПАРКОВЕ ОД МАЛЕНА 

У вртићу „Света Петка” у Савском венцу, крајем августа 2016. године, уз 
дружење и весели дечији жамор започела је реализација едукативне 

кампање „Чувајмо паркове града” општине Савски венац, на иницијативу 
Комуналне полиције Града Београда, Секретаријата за образовање, а уз 
помоћ друштвено одговорних компанија. 

Малишани су уживали у представи „Пеђолино шоу и плавци комуналци”, 
чији су актери на забаван и едукативан начин приближили најмлађим 
суграђанима шта све ради Комунална полиција и како треба да се одго-
ворно понашају у свом окружењу. 

Циљ кампање и свих активности јесте да се преко малишана дође до 
свести родитеља, њихових старатеља, бака или дека, и да се Београд 
учини чистим и уређеним градом,те ће се кампања спровести у свим бе-
оградким општинама. 

− Општина Савски венац води 
рачуна о својим најмлађим 
суграђанима и кроз едукацију о 
питањима која су битна за здраво 
одрастање, а очување животне 
средине и правила понашања у 
њој итекако су важне теме за овај 
дечији узраст. Од малих ногу деци 
треба усадити одговорност, али и 
љубав према околини у којој треба 
лепше и безбедније да одрастају. 
– рекла је председница општине 
Ирена Вујовић. 

ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА У САВСКОМ ВЕНЦУ 

Како би скренула пажњу на безбедност у саобраћају, али и на потребу 
смањења загађења из издувних гасова моторних возила, општина 

Савски венац је у оквиру Европске недеље мобилности 22. септембра 
2016. организовала акцију „Дан без аутомобила“. 
Топчидерски венац са попречним улицама био је зборно место деце 
предшколског и школског узраста, али и младих из средњих школа са 
територије општине Савски венац. 

Промовисане су теме из области 
одрживог развоја и урбане мобил-
ности, безбедности у саобраћају, 
здравих стилова живота, бици-
клизма, заштите природе, па је 
читав овај крај уз Хајд парк претво-
рен у еколошку и пешачку зону. 

У богатом програму који је 
осмишљен за овај дан наступиле 
су групе предшколаца са драм-
ским еколошким радионицама 
које су реализоване уз помоћ 
ПОД театра, изведена је пред-
става за децу „Пажљивко“, коју 
реализује Агенција за безбедност 
саобраћаја за децу, аниматорски 

програм за децу на тему „Дан без 
аутомобила“, коју реализује УГ 
„Маслачак“. 
Реализоване су и „Радионице на 
зебри“ уз учешће деце и младих 
из школа из Савског венца. Били 
су ту и плесни клуб „Милонгуеро“, 
КУД „Абрашевић“, едукативни 
пункт Агенције за безбедност 
саобраћаја; одржана је и показна 
вежба Црвеног крста Савског 
венца, а нашли су се и едукативни 
пунктови и радионице Завода 
за заштиту природе Србије, 
Бициклистичког клуба „Црвена 
звезда“, ЈКП „Пијаце Београд“, 
Локалног еколошког акционог 
плана, Одреда извиђача „Франце 
Прешерн“ и Хуманитарне еко-
лошке акције „Чепом до осмеха“.
Све учеснике овог лепог и корис-
ног дешавања Градска општина 
Савски венац наградила је симбо-
личним захвалницама.
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важни телефони
УЧИМ ДА РЕЦИКЛИРАМ

Пројекат „Учим да рециклирам“, 
који се реализује у партнерству 

Градске општине Савски венац, 
Министарства пољопривреде 
и заштите животне средине 
и компаније СЕТ Рецилажа, 
представљен је на Светски дан 
образовања о заштити животне 
средине, у Свечаној сали општине 
Савски венац.
Догађај је отворила председ-
ница Градске општине Савски 
венац Ирена Вујовић, а присут-
нима су се обратиле др Стана 
Божовић, државна секретарка у 
Министарству пољопривреде и 
заштите животне средине и из-
вршна директорка компаније СЕТ 
Рециклажа Зорана Николић.

Захваљујући активностима у 
оквирупројекта „Учим да реци-
клирам“ ученици основних школа 
од V до VIII разреда са територије 
општине Савски венац имаће при-
лику да у наредна три месеца 
стекну додатна знања из области 
заштите животне средине, кроз 
едукативни процес и практично 
искуство у акцији сакупљања елек-
тричног и електронског отпада. 
Пројекат такође подразумева и 
такмичење међу основним шко-
лама у прикупљању електричног и 
електронског отпада, након чега ће 
најуспешнији ученици и школе до-
бити вредне награде.

РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ:
Ирена Вујовић – председница општине 

2061-769, 2061-800, факс 2061-899
Зоран Коцић – заменик председнице општине 

2061-904

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ:
Александар Дујановић 2061-904

Зоран Петровић 2061-904
Радана Бодирога Аврамовић 2061-904

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

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

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

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

Владимир Новаковић 3615-388, 3615-382

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
Немања Берић – председник Скупштине 

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

општине 3615-388, 3615-382
Сања Марковић – заменик секретара 

Скупштине општине 3615-388, 3615-382

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Александра Кузмановић, начелница Управе 

Градске општине 2061-800

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

Шеф одсека за послове писарнице 2061-853

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ:

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 
ИЗВРШЕЊА:

Зоран Станковић, начелник одељења 2061-782, 
2061-780

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

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

послове и извршења 2061-807

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА:
Владимир Настић, начелник одељења 2061-797

Шеф одсека за заштиту животне средине 
2061-709

Шеф одсека за инвестиционе пројекте 2061-738
Шеф одсека за заједничке послове и 

комуналне делатности 2061-797

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:
Предраг Кузмановић, начелник одељења 

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

Шеф одсека за друштвене делатности 2061-783

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Мирјана Јанковић, начелница одељења 

2061-815
Шеф одсека за буџет и трезор 2061-818

Шеф одсека за финансије 2061-819

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ:
Снежана Микавица, начелница одељења 

3615-387

ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Драгиша Добрић, правобранилац 

2061-894, 2061-911
Заменик правобраниоца 

2061-891, 2061-893, 2061-794

ПРАВНА ПОМОЋ
Драгица Илић Велимировић 

2061-729

МАТИЧНА СЛУЖБА
Милица Новаковић, шефица матичне службе 

2061-722

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:
МЗ Војвода Мишић 2648 948

МЗ Дедиње 2668 252
МЗ Топчидерско брдо - Сењак 3693 085

МЗ Зелени венац 2632 356
МЗ Слободан Пенезић Крцун 2643 172

МЗ Гаврило Принцип 3614 683
МЗ Западни Врачар 2682 526

МЗ Стеван Филиповић 2652 082
МЗ 4. Јули 2660 843

ДКЦ МАЈДАН
Козјачка 3-5, 3692-645

КУЋА КРАЉА ПЕТРА
Васе Пелагића 40, 2652-986

31Април 2017.



Могућност
да пратите рад и активности 
Градске општине на 
друштвеним мрежама. 

Оставите поруку 
и коментар
или дајте сугестију или 
предлог.

Сва питања 
пошаљите на 
општинску  
страницу

Све информације везане за изводе из матичних књига, комуналне теме, 
остваривање својих права и друге одговоре на 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


