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Поштовани	грађани, 

Лето за нама обележили су разноврсни 
бесплатни садржаји које смо припре-

мили за све вас, али и незаборавна 
дружења на нашим манифестацијама, 
са којих сте, уверена сам, понели пре-

дивне утиске. Мислећи на све вас, од 
најмлађих до најстаријих, побринули 
смо се да вам лето испунимо лепим и 
корисним програмима, а да истовреме-

но наш Савски венац учинимо епицен-

тром занимљивих дешавања у граду. 

Одговорна социјална политика је, 
као и до сада, наш приоритет. За 
бесплатна крстарења, која смо орга-

низовали за пензионере током јула и 
августа, пријављивали су се и грађани 
из других београдских општина, а 
манифестацију „Дечије летње игре“ 
радо су посећивали сви малишани 
са територије Београда. То је знак да 
грађани Савског венца имају више од 
грађана других београдских општина 
и да се, након много година, у нашој 
општини све мења на боље. 

Драги суграђани, то је наш заједнички 
успех. Хвала вам на сваком предлогу, 
иницијативи, подршци коју нам пружа-

те, али и на свакој упућеној критици и 
сугестији, јер је изузетно важно да се 
ваш глас чује у свему што радимо и да 
учествујете у свим нашим будућим ак-

тивностима, а доста тога имамо у плану 
за наш Савски венац.

Општински тим је у претходном перио-

ду вредно радио и на осталим пољима. 
У сарадњи са вама наставили смо да 
унапређујемо нашу општину у сваком 
сегменту. Уложили смо средства у 
рестаурацију  Куће краља Петра Првог 
и спремно дочекали нове културне 
садржаје који обогаћују живот свих 
грађана Савског венца. Покренули 
смо, на вашу иницијативу, нови сер-

вис – Еко патролу и тиме почели да 
решавамо вишегодишње проблеме и 
да сређујемо нашу општину. Завршили 
смо обнову тоалета у свим основним 
школама, као и обнову фискултурне 
сале у ОШ „Војвода Радомир Путник“, 
са циљем да нашим основцима у 
новој школској години обезбедимо 
квалитетније услове за боравак и рад. 
Најбоље ђаке смо наградили таблет 
рачунарима, а наше прваке обрадо-

вали поклонима за први школски дан. 
Обновили смо и неколико дечијих 
игралишта, а уз помоћ Града изградили 
и једно ново у Улици Рајка Митића. 

И то није све. Активно радимо на 
обнови месних заједница како бисмо 
најстаријим суграђанима обезбедили 
адекватан простор за окупљање и 
дружење, а ускоро их очекују, поред 
бесплатних излета, и нови клубови за 
пензионере. Доста тога од наведеног, 
драги суграђани, урађено је на вашу 
иницијативу. Из таквог приступа и 
добре сарадње заједно смо учини-

ли да се у нашој општини лепше и 
квалитетније живи.

Од oвe јесени, oчекују нас и нови 
пројекти у које желим да се укључите. 
Зато наставите да будете активни, 
редовно се информишите и 
укључите у рад свог сервиса 
– Општине Савски венац. 

Заједно увек можемо више, 
зато идемо даље. 

Увек уз вас!

Ирена	Вујовић	
Председница општине 

Савски венац 
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Скупштина ГО Савски венац
ОДРЖАНЕ XII И XIII СЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Пред одборницима се нашао и Извештај о извршењу Одлуке о буџету 
Градске општине Савски венац за период јануар ‒ јун 2017. године, 
а усвојена је и Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине 
Савски венац за 2017. годину. Одборници су већином гласали и за План 
постављања киоска на подручју Градске општине Савски венац. Kао 
оснивач, Скупштина је дала сагласност на измене и допуне Статута 
Туристичке организације ГО Савски венац и поднета акта Дечијег кул-

турног центрa Мајдан. 

На XIII седници Скупштине Градске општине Савски венац изабрани 
су нови чланови Надзорног одбора ДКЦ Мајдан, а Одлуком о измени 
одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења 
грађана из буџета Градске општине Савски венац, дотадашња Одлука 
је усклађена са важећим прописима.

Седницама је председавао Немања Берић, председник Скупштине ГО 
Савски венац.

На  XII седници Скупштине 
Градске општине Савски венац 

за заштитника грађана Савског 
венца, једногласном одлуком 
одборника, изабран је проф. др 
Светислав Миловановић. 

Миловановић је био и судија 
Врховног суда Србије, a током 24 
године богатог радног искуства у 
правосуђу донео је више хиљада 
пресуда. Радом у невладиним 
организацијама, али и кроз лични 
хуманитарни ангажман и донације, 
дао је и велики допринос у области 
заштите људских права. 
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од идеје до реализације

ИЗГРАЂЕНО ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ У 
УЛИЦИ РАЈКА МИТИЋА

Општина Савски венац богатија је за још једно дечије игралиште, и то у 
Улици Рајка Митића 30а. Игралиште је изграђено на иницијативу ста-

нара, а санацијом је обухваћена површина од 1335 m2. Осим простора за 
дечју игру, грађанима је на располагању и кутак за миран одмор.

- Овај пројекат је још један пример добре сарадње између грађана, 
општине Савски венац и  Града Београда. Грађани који живе у Рајка 
Митића и околним улицама су више година чекали да се запуштена 
површина између зграда уреди. Око стотину станара је потписало 

петицију да се овај простор пре-

твори у игралиште за малишане, 
што је и реализовано у сарадњи 
са ЈКП „Зеленило Београд“, као 
извођачем радова на изградњи 
игралишта и са ЈКП „Јавно осве-
тљење“, које је уградило јавну 
расвету - рекла је председница 
општине Ирена Вујовић поводом 
отварања игралишта, изрази-
вши захвалност овим јавним 
комуналним предузећима што 
су уважили предлог грађана 
Савског венца и што имају слуха 
за њихове потребе.

На игралишту је постављено пет 
реквизита: клацкалица, љуљашка 
са два седишта, пењалица и две 
њихалице, испод којих је подлога 
од ливене гуме. Сви реквизити 
испуњавају важеће стандарде у 
погледу безбедности деце. Око 
игралишта су изграђене нове пе-

шачке стазе и ново степениште, а 
на иницијативу станара изграђена 
је рампа за приступачнији прилаз 
особа са малом децом, као и лица 
са инвалидитетом. 

Простор је обогаћен са 4 нове 
бетонске клупе са наслоном, као 
и дванаест сегмената дрвених ча-

мових лајсни који су постављени 
на постојећи бетонски зид. За 
одржавање хигијене постављено 
је 4 бетонске ђубријере. 

Обновљен је травњак на повр-

шини од око 500 m2, а крајем 
октобра планирана је садња 22 
тује, које су станари околних 
зграда тражили.

Захваљујући сарадњи Града и општине Савски венац 
успешно је реализован велики број пројеката на 

територији наше општине. Сваки је осмишљен, спро-

веден и реализован са циљем да унапреди постојеће 
услове и грађанима обезбеди квалитетнији живот. 
Градска општина Савски венац, на челу са председни-

цом општине Иреном Вујовић и њеним тимом, у на-

редном периоду наставља да у сарадњи са грађанима 
и Градом Београдом ради на подизању квалитета 
живота на општини Савски венац.

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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ОБНОВЉЕНИ СВИ ТОАЛЕТИ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

Kомплетнa санација тоалетa у четири основне школe на територији 
општине: „Петар Петровић Његош“, „Војвода Мишић“, „Стефан 

Немања“ и „Војвода Радомир Путник“, започетa je почетком ове године, 
а настављенa током јула и августа.

Радови у летњем периоду обухватили су комплетно реновирање још 
шест тоалета у ОШ „Војвода Мишић“, четири тоалета у ОШ „Војвода 
Радомир Путник“ и једног тоалета у ОШ „Петар Петровић Његош“, као 
и демонтажу старих и постављање нових врата, замену водокотлића и 
славина у основним школама „Радојка Лакић“ и „Исидора Секулић“, а 
укупна вредност изведених радова износила је око 6,5 милиона динара. 

Општина Савски венац води рачуна о потребама основних школа и, у складу 
са надлежношћу, наставиће да улаже у уређење школских установа.

ОБНОВЉЕНА ФИСКУЛТУРНA САЛA И ТОАЛЕТИ У ОШ 
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“

Донедавно се основна школа са територије општине Савски венац, 
која сваке године уписује највећи број ђака, није могла похвалити 

добрим условима за боравак и рад деце. 

Тоалети и фискултурна сала у Основној школи „Војвода Радомир 
Путник“ су били у јако лошем стању, због чега је била неопходна 
њихова санација.

НОВЕ КОШАРКАШКЕ 
ТАБЛЕ ЗА СПОРТСКЕ 
ТЕРЕНЕ У ОСНОВНИМ 
ШКОЛАМА

Градска општина Савски венац 

обновила је оштећене и до-
трајале кошаркашке табле  у 
двориштима основних школа на 
територији општине.

Aкцијом обнове обухваћене су 
Основне школе „Исидора Секу-
лић“, „Петар Петровић Његош“, 
„Радојка Лакић“ и „Војвода Радо-

мир Путник“, на чијим су спорт-

ским теренима постављене нове 
кошаркашке табле са обручима.

Општина Савски венац активно ра-

ди на промоцији спорта и здравих 
стилова живота, а у складу са тим 
настоји да обезбеди и боље услове 
за рекративно бављење спортом.

Свесни колико деци значе спор-
тски терени у школским двори-
штима, општина ће наставити да 
улаже у њихово уређење, као и 
у уређење и изградњу спортских 
терена и игралишта на више 
локација на територији општине.
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Општинско руководство, на челу са председницом Иреном Вујовић, по-

бринуло се да ученици ове основне школе коначно имају услове за рад 
какве и заслужују. 

Издвојивши 4,5 милиона динара, Градска општина Савски венац финан-

сирала је комплетну обнову фискултурне сале и свих тоалета. 

− Током лета, у склопу текућег одржавања, реновирали смо тоалете 
у свим основним школама, међу којима су и сви тоалети у школи 
„Војвода Радомир Путник“, у чију је обнову уложено 2.350.790,00 ди-

нара. Највећи проблеми у овој школи били су девастирана фискул-

турна сала и ходник испред свлачионице, који су претили да угрозе 
безбедност ученика. Општина Савски венац је за радове на обнови 
фискултурне сале у ОШ „Војвода Радомир Путник“ из буџета извојила 
2.147.887,00 динара. Оштећени зидови су санирани, а дотрајали паркет 
је замењен и прелакиран. Сала је окречена, врата су санирана и офар-

бана, а постављене су и нове заштитне маске на радијаторима и сту-

бовима, ради безбедности деце. Сала је сада потпуно функционална и 
безбедна, а ученици ће моћи да се неометано баве физичким активно-

стима током школске године. – рекла је Ирена Вујовић приликом оби-

ласка завршних радова.  

Треба напоменути и то да је, 
поред сале и тоалета, у оквиру 
акције уређења школских спорт-

ских терена, Градска општина 
Савски венац обновила и дотра-
јале кошаркашке табле на спорт-

ском терену у дворишту ОШ 
„Војвода Радомир Путник“.

РЕКОНСТРУИСАНА 
УЛИЦА АЛЕКСАНДРА 
СТАМБОЛИСКОГ

Општина Савски венац у 
сарадњи са Градом и јавним 

комуналним предузећима у кон-

тинуитету реализује иницијативe 
грађана у вези са  уређењем 
саобраћајне инфраструктуре на 
територији Савског венца.

Управо су на основу такве ини-
цијативе, радници предузећа 
„Београд пут“ завршили и радове 
у  Улици Александра Стамболи-

ског, који су обухватили рушење 
постојећег асфалта и бетона, 
израду ивичњака, бетонирање 
и асфалтирање. На иницијативу 
грађана изводе се и најављени 
радови на реконструкцији сао-
браћајнице и тротоара са десне 
стране Вишеградске улице.
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топ тема

Кућа краља Петра I у новом руху

Кућа краља Петра Првог, епицентар култур-

них дешавања на општини Савски венац, ове 
јесени осванула је у новом руху захваљујући 

Градској општини Савски венац. 

Како се у овом велелепном здању одржавају много-
бројне манифестације које традиционално окупљају 
велики број Београђана, али и туристе који наш град 
посећују у све већем броју, општина je из сопственог 
буџета за реализацију радовa определила 8,5 милиона 
динара. Радови су трајали око месец дана, а обухва-

тили су рестаурацију фасаде, ограде и портала, као и 
обнову приземља Куће и улазног платоа.

Кућа у Улици Васе Пелагића број 40 изграђена je 
1896. године, на 88 ари плаца, као виноградска кућа 
– летњиковац на Сењаку. Била је власништво трговца 
Ђорђа Павловића. Пројектована je у неоренесансном 
стилу, са елементима барока, представљајући типи-

чан пример виле у виноградима оног доба.

Када се Краљ Петар Први Карађорђевић, након пет го-

дина, 1919. године вратио из Првог светског рата, тра-

жена је кућа у мирном крају Београда у којој би краљ 
живео. Одабрана је кућа трговца Ђорђа Павловића у 
којој је Краљ Петар Први провео последње две године 
живота. У овој кући Краљ Петар Први је и преминуо.

Три године након смрти краља Петра, кућа је откупљена 
од трговца Павловића и додељена Министарству просве-

те, које је формирало Одбор музеја, са намером да се кућа 
врати у првобитно стање и отвори музеј. Потом је следило 
сређивање фасаде ограде око имања и подизање капије. 
Једна од најлепших капија у Београду направљена је 1926. 
године. Међутим, Одбор је био суочен са недостатком ек-

споната који би на одговарајући начин илустровали вла-

давину и при ватни живот краља Петра, због чега Музеј 
никада није ни био званично отворен.  
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Стогодишња породична вила на Сењаку, 2010. 
године претворена је у репрезентативни, високо 
функционални објекат намењен организовању 
најразличитијих културних манифестација ‒ од 
изложби, концерата, књижевних вечери, трибина, 
позоришних представа, едукативних и креативних 
радионица до конференција, презентација, модних 
ревија ‒ са циљем да оствари комуникацију са што 
широм публиком. Изузетно пријатан амбијент Куће 
на 350 m2, са осам просторија у три нивоа, пружа 
могућност за организацију различитих догађаја.

Кућа краља Петра Првог, 2013. године формално-
правно припојена је Дечијем културном центру 
Мајдан, установи културе чији је оснивач Градска 
општина Савски венац. Од тада, ова два објекта 
функционишу као целина са јединственом про-

грамском и уредничком концепцијом, примењујући 
савремене моделе менаџмента у култури и инова-

тивне приступе у организовању догађаја из културе 
и њиховом приближавању публици.

Врт око Куће краља Петра Првог заштићен је као 
околина споменика културе, а у њему се налазе два 
споменика природе ботаничког карактера, стабло 
магнолије и стабло гинка, заштићено природно до-

бро, старости око 110 година.

Својим разноврсним садржајима и атрактивним 
положајем на падинама некадашњих Топчидерских 
винограда, окружена вртом, Кућа краља Петра 
Првог представља незаобилазну тачку на културној 
мапи Београда.

Спомен соба
Стална поставка у Меморијалној соби Краља Петра 
I Карађорђевића представља јединствено медијско 
искуство у домаћој музејској пракси. Концептуални 
оквир поставке полази од промишљања историје и 
историјских личности као израза специфичних дис-

курса. Основу поставке чини мозаик састављен од 
више стотина различитих фотографија постављених 
и дизајнираних тако да, на површини доминантног 
зида у Mеморијалној соби, заједно граде портрет 
Краља Петра I Карађорђевића. 

Фотографије сакупљене из бројних државних 
институција и приватних колекција приказују краља, 
његову породицу, савременике, догађаје и остале 
елементе који заједно чине историјски портрет лич-

ности. Портрет као такав представља својеврсну дис-

курсивну формацију у којој појединачни забележени 
тренуци времена у ком је живео, својим специфичним 
међусобним односом граде портрет краља.

Стална поставка у Кући краља Петра I допуњена 
је 16. августа 2016. године, на годишњицу смрти 
Краља Петра Првог Карађорђевића, постављањем 
реплике краљеве ратне униформе. 

Униформа у сталној поставци у Кући краља Петра 
намењена је свим посетиоцима установе.
Пројекат Реконструкција униформе Краља Петра 
Првог Карађорђевића подржао је Секретаријат за 
културу Града Београда.

Дендометријске карактеристике 
стабла магнолије: висина стабла 

9,77 m; обим стабла 1,74 m

Дендометријске карактеристике 
стабла гинка: висина стабла 20,23 m; 

обим стабла 2,60 m
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за наше грађане
Информације	о	бесплатним	програмима	у	
организацији	општине	грађани	могу	добити	
позивом	на	број	телефона	011/2061-800	
или	путем	имејла:	besplatno@savskivenac.rs
Традиционално 
добар провод
БЕСПЛАТНA КРСТАРЕЊА 
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СА 
САВСКОГ ВЕНЦА

За бесплатно крстарење Савом и 
Дунавом за 800 пензионера са 

Савског венца, током јула и авгу-

ста, побринула се Градска општина 
Савски венац.

Традиционално добар провод у 
добром друштву, уживање у изврс-

ном ресторану и још бољој храни, 
весели разговори уз партију шаха, 
пикада и домина – то је рецепт за 
оно што зовемо ужитак. За све пен-

зионере обезбеђено је бесплатно 
мерење крвног притиска и шећера 
у крви, као и други садржаји у скла-

ду са њиховим жељама.

Oпштина Савски венац брине о 
најстаријим суграђанима, па орга-
низација бесплатних програмa остаје 
у фокусу и у наредном периоду.

Савсковеначки пензионери су до 
сад имали прилику да бесплатно 
посете манастир Каона  у Шабачкој 
епархији, али и да обиђу атракције 
и знаменитости Златибора у склопу 
новогодишњих тура. Општина Сав-

ски венац, чије се становништво 
убраја у једно од најстаријих у Бео-

граду, покренула је низ програма 
који су намењени унапређењу ква-

литета живота и друштвеног акти-

визма старијих суграђана, које ове 
јесени поново очекују бесплатни 
излети и путовања по Србији.

Они су понос Савског венца
ОПШТИНА НАГРАДИЛА ВУКОВЦЕ И ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

За педесет пет најбољих ученика из свих основних школа са територије 
Градске општине Савски венац, уприличен je крајем јуна свечани 

пријем у општини и додељене су им награде у виду таблет рачунара, 
које је обезбедила Компанија Comtrade.

Награде и признања за постигнут изванредан успех током осмогодишњег 
школовања, носиоцима Вукове дипломе и ђацима генерације уручила је 
председница ГО Савски венац Ирена Вујовић, честитавши им на постигну-

том успеху. 

‒ Ви сте пример који треба да следе генерације ђака које долазе. Надам 
се да ће вам таблет рачунари које сте добили бити од користи, а општи-

на ће наставити да помаже и стимулише најбоље ученике како би током 
даљег школовања наставили са добрим резултатима. – поручила је 
Ирена Вујовић.

Председница општине је подсетила да је општина Савски венац ове годи-

не обезбедила за све ученике завршних разреда основне школе беспла-
тну припремну наставу, како би обновили стечено знање и што боље се 
припремили за полагање мале матуре и упис у средње школе. 

ПОКЛОНИ ЗА ПРВАКЕ

И овог 1. септембра oпштина Савски венац даровала је сваком ђаку 
првaку са територије општине лепе и корисне поклоне – ђачку торбу 

и школски прибор.  

Председница општине Савски венац Ирена Вујовић, председник Скуп-

штине општине Немања Берић и чланови Општинског већа обишли су 1. 
септембра све основне школе и том приликом првацима уручили покло-

не и пожелели им срећан почетак школовања и успешну школску годину.
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Прваци су уз ђачке торбе добили књиге и радне свеске „Пажљивкова пра-

вила у саобраћају“, које је обезбедила Агенција за безбедност саобраћаја.
На територији општине Савски венац у шест основних и три специјалне 
школе ове школске године уписано је 328 ученика.

За лепши и чистији Савски венац

ГРАДСКA ОПШТИНA САВСКИ ВЕНАЦ УВЕЛA ЕКО ПАТРОЛУ 
„Еко патрола“, нова акција Градскe општинe Савски венац покренута овог 
лета са идејом да унапреди одржавање јавних зелених површина на 
територији општине, већ у првих месец дана, дала је добре резултате 
‒ 20 уређених локација. 

„Еко патрола“ je на располагању свим грађанима Савског венца који 
желе да пријавe комунални неред у парковима, на игралиштима и  оста-

лим јавним површинама.

‒ Oво je још једна од акција којa је покренутa на иницијативу грађана. 
Више је него потребнo да постоји сервис који ће на најбржи и најефи-
каснији начин одговорити на потребе и проблеме који се тичу комуна-
лног уређења јавних површина на Савском венцу ‒ каже председница 
општине Ирена Вујовић.

Наиме, кроз пријем грађана који се свакодневно врши у Општини, 
уочeнo je да се суграђани највише жале на комуналне проблеме. Задатак 
„Еко патроле“ јесте да, по пријему пријаве, у што краћем року изађе на 
терен и уклони комунални неред са јавне површине. То подразумева 
кошење траве, сакупљање лаког отпада, уклањање мањих депонија, 
уређење паркова, урбаних џепова и осталих јавних површина.

Као још један од доказа добре општинске праксе када је у питању 
квалитет директне комуникације са грађанима, „Еко патролa“ апелује 
на грађане да воде рачуна о својој околини и зеленим површинама 
које користе.

Захтев	за	интервенцију	„Еко	патрола“	грађани	могу	поднети	
сваког	радног	дана	на	писарници	Општине	или	путем	мејла:	
ekopatrola@savskivenac.rs.

ПОДРШКА ГРАЂАНИМА У ПРИМЕНИ НОВОГ ЗАКОНА 
О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

Са циљем да изађе у сусрет потребама својих суграђана, Градска 
општина Савски венац је на иницијативу руководства општине 

покренула низ активности како би помогла и олакшала грађанима 
да у својим зградама успешно спроведу поступак предвиђен новим 
Законом о становању и одржавању зграда.

У просторијама Општине у прет-

ходном периоду одржано је 13 
трибина на тему примене новог 
закона, на којима су грађани могли 
да добију на непосредан начин, од 
запослених у надлежном Одељењу 
за имовинско-правне и стамбене 
послове, потребне информације о 
поступку регистрације стамбених 
заједница и избору управника.

Присутнима су на трибинама 
подељени званични формулари 
пријаве за регистрацију, модели 
записника и одлуке објављене од 
стране надлежног Министарства. 
Такође, презентован им је поступак 
регистрације и дата појашњења за 
сва питања и недоумице у вези са 
новим законом.

На иницијативу председнице оп-

штине Ирене Вујовић, запослени 
у Одељењу за имовинско-прав-

не и стамбене послове изради-

ли су и Приручник за регистрацију 
стамбених заједница ГО Савски ве-

нац, за све стамбене заједнице на 
територији општине. У овом прируч-

нику грађанима је на једноставан 
начин приближен поступак избора 
управника и регистрација њихових 
стамбених заједница.

На званичном сајту ГО Савски 
венац доступни су неопходни 
обрасци и потребна упутства 
за регистрацију, а захваљујући 
доброј сарадњи између грађана 
и општине, на Савском венцу је 
до сада регистровано укупно 77 
стамбених заједница.
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Када је крајем јануара 2017. године презентован 
Skyline Belgrade, пројекат пословно-стамбеног ком-

плекса вредан 200 милиона евра, најављено је и да 
ће изградња кренути у текућој години, што се и догодило.

Свечана церемонија у част обележавања почетка 
изградње овог комплекса одржана је 14. септембра 
у пословном парку Airport City Belgrade у прису-

ству председникa Републике Србије Александра 
Вучићa, градоначелникa Београда Синишe Малог, 
амбасадоркe Израела Њ. Е. Алонe Фишер-Кам, пред-

седнице Градске општине Савски венац Ирене Вујовић 
и великог броја истакнутих домаћих и иностраних 
привредника, угледних званица из пословног света и 
света културе и јавног живота, који су имали прилике 
да се упознају са пројектом будућег новог симбола 
нашег главног града. 

Извршни директор пројекта Skyline Belgrade Адир Ел 
Ал изразио је захвалност представницима Републике 
Србије и града Београда на добрим односима и ука-

заном поверењу. 
‒ Поносни смо на то што ћемо кроз ову нашу 
инвестицију од 200 милиона евра обезбедити многа 
нова радна места и допринети развоју локалне 
привреде. ‒ рекао је он истичући да је уверен да ће 
Skyline Belgrade бити понос Београда.

Да континуиране и растуће израелске инвестиције у 
Србију не представљају само израз поверења израел-

ских инвеститора већ пре свега израз поверења које 
становници Београда имају у њих, посебно је истакла 
Њ. Е. Алона Фишер, aмбасадорка Израела. 
‒ Skyline Belgrade један je од великих пројеката који 
ће променити панораму Београда и представљати 
један од нових, можда и најлепших симбола града, а 
свакако је доказ да све већи број инвеститора верује 
у нашу земљу и наш град што показује да смо постали 
земља атрактивна за улагање. ‒ рекао је том приликом 
градоначелник Београда Синиша Мали. 

Пројекат Skyline Belgrade, иза кога стоји AFI Europe, 
водећа компанија у области развоја некретнина 
и инвестиција у централној и источној Европи, 
представља модеран комплекс импозантне вели-

чине. Смештен на престижној локацији, на месту 
некадашњег Савезног министарства унутрашњих по-

слова у Улици кнеза Милоша, Skyline Belgrade ће се 
простирати на више од 100.000 квадратних метара 
стамбеног, малопродајног и пословног простора, а 
свима који буду живели или радили у комплексу биће 
обезбеђена и гаражa на више нивоа. 

Почетак изградње новог симболa Београда

Skyline Belgrade 

у фокусу
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у сарадњи са
ПОТПИСАНА ИНИЦИЈАТИВА 
ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ 
ИЗМЕЂУ САВСКОГ ВЕНЦА И 
ГРЧКОГ ОРЕОКАСТРА

Иницијатива за успостављање 
сарадње између ГО Савски венац 

и солунске општине Ореокастро 
потписана је 2. септембра у свечаној 
сали Градске општине Савски венац, 
у циљу јачања партнерских и прија-
тељских односа између две општине 
и два народа. Документом је пре-
двиђено успостављање сарадње у 
области привреде, културе, науке, 
образовања, спорта и туризма.

Иницијативу су потписали председ-

ница ГО Савски венац Ирена Вујовић 
и председник општине Ореокастро 
др Астериос Гавотсис.

Председница ГО Савски венац Ирена 
Вујовић је том приликом рекла да су 
ове две општине у претходном пери-

оду оствариле сарадњу на пољу кул-

турне размене, кроз манифестацију 
„Дан грчке културе“, која је одржана 
у Кући краља Петра Првог на Сењаку, 
и додала да је ова иницијатива 
корак ка званичном успостављању 
сарадње између Савског венца и 
грчког Ореокастра, a да је акценат 
посебно на сарадњи у области науке, 
образовања, рада управе, културе, 
спорта и туризма.

Догађају у Градској општини Савски 
венац присуствовали су и помоћница 
председнице општине Радана Боди-

рога Аврамовић, делегације солунских 
општина Ореокастро и Менемени, 
као и два грчка културно-уметничка 
друштва Еротокритос и Ефксинос и 
византијски хор Идимелон, који су 
учествовали на овогодишњем фести-

валу Оrganic live fest у Топчидерском 
парку, а чији је покровитељ Градска 
општина Савски венац.

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И ДОКВАЛИФИКАЦИЈА
 ЖЕНА У ОБЛАСТИ ИКТ

У свечаној сали општине Савски венац 20. септембра је одржана 
презентација пројекта ГО Савски венац и Министарства трговине, 

туризма и телекомуникација под називом „ИТ дама“, а чији је циљ 
преквалификација и доквалификација жена у области информационо-
комуникационих технологија.

Догађају су присуствовали председница ГО Савски венац Ирена Вујовић, 
државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација 
Татјана Матић, помоћница председнице општине Радана Бодирога-
Аврамовић, представник Удружења са Савског венца које спроводи 
пројекат, потпредседник Народне скупштине Републике Србије проф. 
др Владимир Маринковић и 160 кандидаткиња које су изабране у првој 
фази реализације пројекта.

Ирена Вујовић је истакла да су овакви пројекти значајни за укључивање 
већег броја жена у све сфере друштвеног живота.

‒ Драго ми је што је Министарство препознало потребу за подстицањем род-

не равноправности у области ИКТ и што оваквим пројектима пружа подршку 
едукацији и већој заступљености жена у овом сектору. Удружење са Савског 
венца ће у сарадњи са Општином и Министарством спроводити пројекат и 
надам се да ће велики проценат жена након завршетка обуке постати прави 
ИТ стручњаци и пронаћи адекватно запослење, што и јесте циљ пројекта. 
– рекла је Ирена Вујовић и додала да су се за преквалификацију пријављи-
вале жене из целе Србије, а да ће Општина Савски венац, уколико буде про-

стора за то, пружити шансу и женама из других београдских општина.

‒ Надам се да ћемо бити добар партнер Министарству у реализацији овог 
пројекта, а свакако ћемо се залагати да ово буде пример добре праксе и 
настојаћемо да и следеће године нешто слично организујемо, а све у циљу 
економског оснаживања жена. – истакла је председница општине.

Државна секретарка Татјана Матић је истакла да ће 220 жена на крају 
овог циклуса бити преквалификоване у области ИКТ и изразила наду да 
ће многе од њих пронаћи посао, те да ће им ова врста преквалификације 
омогућити, пре свега, стручно усавршавање, као и могућност да 
напредују и пронађу запослење.

‒ Када је у питању општина Савски венац, морам да кажем да је ова 
иницијатива значајна, пре свега имајући у виду да је председница општине 
истовремено и председница Савета за родну равноправност Београда и 
да смо у том смислу били више него срећни што је дошла та иницијатива, 
а која потврђује стратешка опредељења које Влада Србије има када је у 
питању положај и статус жена. Подаци нам говоре да је иначе овај сектор 
јако привлачан, у њему су плате изнад републичког просека, те је у том 
смислу значајно да подржимо жене да се што више укључују у област ИКТ, 
која је очигледно перспективна. – рекла је Татјана Матић.
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Према речима градског менаџера, 
вајарски предлог на основу којег ће 
бити овековечен оснивач династије 
Немањића изабраће еминентни жи-

ри, у коме ће се наћи и најугледнији 
српски сликари и вајари.

ОДРЖАНА ТРИБИНА 
„СПОРТ И ПРАВО“ У 
ОКВИРУ ИЗЛОЖБЕ 
„ИСТОРИЈАТ ОЛИМПИЗМА“

Градска општина Савски венац 
у сарадњи са Градским секретери-

јатом за спорт и омладину, Правним 
факултетом Универзитета Унион, 
Кошаркашким клубом Мега Лекс и 
Олимпијским комитетом Србије ор-

ганизовала је у Свечаној сали општи-

не трибину на тему „Спорт и право“ 
и отварање изложбе „Историјат 
олимпизма“.

Занимљиву трибину „Спорт и право“ 
отворили су  секретар Скупштине 
општине Савски венац Сава Марти-
новић и проф. др Соња Бунчић 
сјајним предавањем, а говорили су и 
заменик градског секретара за спорт 
и омладину Драгољуб Кочовић и 
ПР Кошаркашког клуба Мега Лекс 
Иван Тодоровић. У препуној сали 
општине, трибина је трајала више од 
два сата, уз мноштво интересантних 
тема и питања.

Трибину је пратила и изложба 
„Историјат олимпизма“ са 13 
паноа на којима је представљен 
историјат олимпизма у Србији од 
званичног зачетка 1910. године до 
данашњих дана.

Помоћница председнице општине и координаторка пројекта на Савском 
венцу Радана Бодирога Аврамовић најавила је да ће иницијални тест за 160 
одабраних кандидаткиња, које су присуствовале презентацији пројекта, 
бити одржан у просторијама Општине Савски венац, 6. октобра 2017. године. 
Кандидаткиње ће полагати тест по групама, а 30 најбољих ће добити прили-

ку да бесплатно похађају обуку за програмере у трајању од четири месеца.

СПОМЕНИК СТЕФАНУ НЕМАЊИ НА НОВОМ САВСКОМ ТРГУ

Спомен обележје оснивачу српске средњoвековне државе заузеће цен-

трално место будућег комплекса културе у савском приобаљу, а чим 
одборници Скупштине града усвоје одлуку о промени локације, биће рас-

писан међународни конкурс – рекао је градски менаџер Горан Весић. 

Уместо првобитно планираног простора Генералштаба у улици Кнеза Ми-

лоша, који је бомбардован 1999. године, грандиозни споменик Стефану 
Немањи биће подигнут на новом Савском тргу у Београду, испред зграде 
Железничке станице, која ће постати Музеј српског средњег века.

 ‒ Могу да Вам потврдим да ће до краја следеће године бити завршено 
уређивaње Савског трга, којим ће доминирати Немањина бронзана статуа. 
Плато ће добити кружни облик, а саобраћај ће се одвијати по његовим 
ободима. Београд, а у овом случају и општина Савски венац, тако добијају 
још један атрактивни трг са спомеником у средишту. На иницијативу тада 
премијера, а сада председника Србије Александра Вучића, град Београд 
је донео одлуку о подизању спомен обележја Стефану Немањи. Комисија 
задужена за припрему конкурсa предложила је да се, уместо локације 
испред здања Генералштаба, споменик подигне на новом Савском тргу, 
и ја поздрављам такву одлуку. Откривање статуе планирано је за почетак 
2019. године и сматрам да ће на најбољи начин увеличати обележавање 
800 година од стицања аутокефалности Српске православне цркве. 
– најавио je градски менаџер Горан Весић и додао да је ауторима који 
ће се посветити осмишљавању изгледа фигуре препоручeно да Стефана 
Немању прикажу у стојећем ставу као великог жупана Рашке. 

‒ Владар ће, највероватније, бити „одевен“ у једноставни сакос (аристо-

кратска одежда средњег века), а на глави ће носити великожупански венац. 
Сугерисали смо и да Стефана Немању прикажу као човека зрелих година, са 
припасаним, али неисуканим мачем, и Хиландарском повељом у рукама. 
Наравно, крајњи изглед ћемо морати да сачекамо до завршетка конкурса. 
– подвлачи Весић.

Весић je истакao и то да је Град Београд припремио значајне награде за 
ауторе најуспешнијих решења за споменик. Прва награда вредна је 6 ми-

лиона динара, а креатори другопласираних и трећепласираних радова ће 
добити три, односно милион динара.
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интервју БАТА МИЛАТОВИЋ

М илош Бато Милатовић (1939) неизмерну 
љубав према позоришту спознао је у 
Црногорском народном позоришту. 

У Београду је дипломирао на Факултету драмских 
уметности. За време студија сарађивао је са ли-
стовима Побједа, Борба, ТВ Ревија и загребачким 
листом Око. Као директор у Центру за културу 
Раковица с прослављеним Лолом Ђукићем, основао 
је Позориште на точковима. Са РТС-ом почиње 
сарадњу режирајући документарне филмове, међу 
којима су најпознатији: Вјазма, Најмлађи подна-
редник у историји ратова – Момчило Гаврић, као 
и репортаже из Кине и Америке. Прелази на РТС на 
место уредника за културу Jутарњег и Београдског 
програма, а затим прати позоришна збивања на 
простору бивше Југославије. Добитник је већег 
броја признања, између осталих „Златни беочуг“ 
Културно-просветне заједнице Београда и Награде 
града Београда за изузетан допринос развоју 
Београда. До сада је објавио књиге: Пиши као што 
говориш, Пламен, Дневни жаропек, Суђењем до 
истине. Данас објављује сатиричне приче и афо-
ризме у Јежу и Политици. Упамћен је као неуморни 
прегалац, иницијатор и уредник обнове Авалског 
торња у Удружењу новинара Србије и РТС-у.

Шта бисте посебно издвојили из своје 
богате биографије и шта сматрате 
својим највећим животним успехом?

Један Толстојев лик, кад се спре-

мао за небеске њиве рекао је: „Ја 
уопште нисам живео“. Ја издвајам 
живот, живети. Свака младост до-

бре воље и чиста срца слична је 
другој. У формирању личности, по-

ред породице, значајну улогу имају 
учитељи и професори. Често се сетим 
професора Радуловића, који ми је у 
Подгорици предавао српски језик. 
Цитирао је Шолохова: „Не дај тешким 
мислима да тобом овладају. Обуздај 
их“. А пре него је заувек напустио 
нас, своје ђаке и овај свет, цитирао 
је и Фројда: „Волети и радити“. Та 
суштина живота и храбра младост 
учинила је да, због оскудице, старију 
сестру и млађег брата школују наши 
родитељи, а ја млађу сестру и себе. 

Кренемо из слободне Црне Горе, 
упутимо се у свет. За нас је тада свет 
био Београд. Поред сестре са собом 
сам повео девојку, гимназијалку, 

Дубровкињу, Хрватицу, да и она 
студира. И ето нас, студирамо и ра-

димо, живимо од тога рада. Први 
посао био ми је истовар вагона на 
Железничкој станици Београд. И 
сада, у овим годинама, понекад 
сањам џакове цемента на грбачи.

Србија нас је прихватила као своје, 
омогућила да студирамо, а по завр-

шетку студија да формирамо поро-

дицу и школујемо децу. Моја сестра 
је, после завршених студија, отишла у 
иностранство и тамо формирала по-

родицу, мада се отац љутио и питао 
зашто се борио? Ја га разумем. 

Брат му је дао живот за слободу на 
Сутјесци, отац преживео са ранама 
рат. Памтио и причао, али никада 
није мрзео. Дошле су деведесете 
године прошлога века, за нас 
најтежег бесмисленог грађанског 
рата и злочиначког НАТО бом-
бардовања. Ни у тим тешким 
данима нико нас није вређао на 
националној и верској основи, а 
камоли прогонио из Србије. 

Прошле, 2016. године навршило се 
50 година заједничког живота, Ане 
Дубровкиње и моје маленкости, коју 
је велики мој пријатељ и друг, знаме-

нити Жика Шареница, поздрављао: 
„Ђе си Црногорац“. Сад са ћеркама и 
њиховим породицама живимо живот 
и проводимо време са унуцима. 

Хвала Београде и Србијо! Зато ја 
издвајам живот. Живети и радити, 
волети и памтити онога ко ти је по-

могао. Због тога породицу сматрам 
својим највећим успехом. 

Били сте иницијатор изградње 
торња на Авали ‒ симбола Београда, 
испричајте нам нешто више о 
томе. Одакле је потекла идеја за 
покретање обнове торња?

Као што је познато, Авалски торањ 
саграђен је давне 1965. године. 
Тада је од Асоцијације торњева из 
Париза био проглашен за најлепши 
торањ на свету у категорији трокрака. 
Пројектовали су га прослављени 
аутори Богуновић, Крстић и Јањић. 
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Такво ремек-дело срушио је зло-

чиначки НАТО, бомбардовањем 
29. априла 1999. године. Акцију 
за обнову торња покренуо сам у 
Удружењу новинара Србије октобра 
2002. године, тада је председник 
УНС-а био Нино Брајевић. Дошао сам 
са предлогом о обнови и изградњи 
Авалског торња, што је свесрдно 
прихваћено у УНС-у. За кратко време, 
акцију је подржало преко пет сто-

тина уметника и стваралаца Србије: 
сликара, писаца, песника, драмских 
и музичких уметника, оперских и ба-

летских првака позоришта Београда, 
спортисти, фолклорна друштва, 
школе. Оно што је било величан-

ствено и пријатно изненађење за све 
нас који смо покренули акцију 
‒ преко милион и по грађана Србије. 

Истине ради, мора се рећи да је 
тадашња Влада Србије препознала 
озбиљност акције и исконску жељу 
грађана Србије, те је материјално 
стала иза пројекта, што је било из-

узетно значајно за вођење акције, тј. 
завршетак обнове Авалског торња. 
На почетку 2004. године акцији 
се придружила Радио телевизија 
Србије, чија је подршка била скоро 
пресудна због сваконедељног 
извештавања о напредовању радова 
на Авалском торњу, све до завршетка 
радова октобра 2010. године. 

Приликом обнове Авалског торња 
многи уметници су га посећивали 
да виде како теку радови и разгова-

рали са радницима. Милорад Павић 
је рекао: „Излечимо рану на души 
Београда“. Оља Ивањицки је рекла: 
„Ово је наша Ајфелова кула“. Затим 
Јадранка Јовановић, Миша Јанкетић, 
Рада Ђуричин, Душан Ковачевић, 
Воја Брајовић, Радован Трнавац, 
представници привреде Бранислав 
Бачевић и Јовица Павловић, спорти-

сти Ана Ивановић и Новак Ђоковић, 
као  и многи други. 

Приликом посете академик Матија 
Бећковић рекао је: „Овај торањ је 
споменик оном срушеном. Само ће 
се заборавити да је икад бомбардо-

ван од стране НАТО-а“. Бећковић је 
испао скоро пророк. Пуних седам 
година се ћутало. Нико није помињао 
НАТО бомбардовање. Једино се ове 
године, приликом обележавања дана 
бомбардовања воза на Грделичком 

мосту, одважио Александар Вучић и 
тако вратио понос грађанима, који су 
се годинама питали зашто се ћутало 
за злочин НАТО-а. 

А торањ су градили наши људи. 
Пројектант саобраћајни инсти-

тут ЦИП. Извођач радова Ратко 
Митровић д. о. о. Дедиње. Током 
изградње, било је свакодневно 
стотинак људи, зависно од врсте 
посла. То су били мајстори од 
поверења, међусобног уважавања 
и толеранције. Торањ су градили 
људи који су живот колеге чували 
као сопствени. Они су висококва-

лификовани мајстори свих про-

фила: зидари, тесари, армирачи, 
техничари, инжењери, обични 
породични људи, који су домаће 
бриге остављали код куће, а послу 
се посвећивали са одговорношћу 
и дисциплином, строго поштујући 
безбедносна правила за овакву 
врсту градње, која спада у високо 
ризичне. То је уродило плодом, те 
на изградњи обновљеног торња 
није било ни најмање повреде. 

Никада нећу заборавити мајстора 
Црнотравца који је од профила 
арматуре правио такав вез да би 
му позавиделе пиротске ткаље 
и који је рекао: „Ово је уметност 
што радим. Причаћу унуцима да 
сам учествовао у градњи Авалског 
торња“. И тај кадар је део филма 
„Феникс са Авале плаве“, који сам 
урадио за РТС.

Дуго година живите на територији 
општине Савски венац, шта је за 
Вас симбол Савског венца данас и 
због чега?

Сваки појединац, био он обичан 
грађанин или државник, који уради 
нешто за Београд и Србију, треба да 
буде поносан. То је оставштина за 
будућност. То је благост генерацијама 
које долазе, и то треба поштовати. 
Тако ће и „Београд на води“ бити 
оставштина за будућност и симбол 
Савског венца и Београда. 

Захвалан сам Ирени Вујовић, пред-

седници општине Савски венац, која 
је окупила све људе са Савског венца 
који су учинили нешто значајно за 
наш град. Дуго пре тога нико се није 
сетио да уради нешто слично. 

Све што сам радио на обнови 
Авалског торња седам година, 
без икакве материјалне надо-

кнаде, као иницијатор и уред-

ник, било је из захвалности и 
љубави према Београду и Србији 
што ми је омогућено да својим 
дугогодишњим радом и залагањем 
живим живот достојан човека. 

Неизоставно се намеће у овој 
причи стих Душана Радовића:
„Аеродром у Сурчину,  
ТВ торањ на Авали... 
Београд је – срце једно,
Баш је згодан, шта му фали“.

Због свега овога овде се могу ци-

тирати и речи Иве Андрића из ро-

мана На Дрини ћуприја: „Све може 
бити, али једно не може. Не може 
бити да ће поново и заувек нестати 
великих и умних, а душевних људи, 
који ће за божју љубав, подизати 
трајне грађевине, да би земља 
била лепша, а човек на њој живео 
лакше и боље“. 

Ова мисао много се пута обисти-

нила, па и сада, када блиста и сија 
торањ на Авали плавој, како је ре-

као Црњански.

Мислите ли да је данас тешко ба-

вити се новинарством? Шта бисте 
саветовали млађим колегама?

Може се рећи да је РТС од оснивања 
до данас школа новинарства. Ко је 
хтео да учи, могао је од бардова 
новинарства РТС-а. Наравно, нови-

нарских величина има и у Политици, 
Новостима, НИН-у и медијима 
новијих датума. Међутим, сада се 
појављује нешто што ја никако не 
могу да прихватим, а то је да нико 
неће да сагледа своју душу и душу 
другог човека онакву каква јесте. 

Нико неће дијалог, који дозвољава 
да доведемо у питање другог, али 
и самог себе. Дијалог нас мења 
и обогаћује. Дијалог елиминише 
мрзитељство. Ако новинар не 
чује другу страну, то доводи до 
субјективне процене, што није добро 
за новинарство. 

Но, да завршим, данашње новинар-

ство прича је за роман. Можда ће га 
неко и написати.
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мој Савски венац има

Егзотична оаза Савског венца 

ЈАВНИ АКВАРИЈУМ И 
ТРОПИКАРИЈУМ НА 
САВСКОМ ВЕНЦУ 

У улици Миленка Веснића број 3, налази се ег-
зотична оаза богатог света морских дубина. 
Ради се о једином акваријуму и тропикаријуму 

на територији Београда, али и шире, који је настао 
инцијативом групе ентузијаста, професионалаца 
и заљубљеника у морску и речну флору и фауну. 
Осмишљен је као непрегледни низ акваријума. 
Сваки акваријум је уједно и један биотоп са разли-

читих страна света. 

Тако се, на пример, у једном од биотопа из Амазона 
може видети источњачка риба среће и благостања 
– арована. Ова егзотична риба један је од најјачих 
фенг шуи симбола богатства, па не чуди што је 
љубимац многих светских бизнисмена. 

У другом амазонском биотопу можемо видети чак 
три врсте пирана – биљоједне пиране, пиране које 
једу и биљке и месо, и коначно, пиране предаторе 
као тоталне месоједе.  

Поред многобројних који откривају тајне далеких 
мора, нама можда најбитнији јесу биотопи наше 
Саве и Дунава, у којим се, у природном станишту, 
могу видети наши сомови, бабушке, шарани, 
црвенперке и све оне рибе које ми, нажалост, 
виђамо само када их конзумирамо као храну. Ту 
је и најновији  пројекат ‒ Брзак, који подразумева 
приказивање акваријума са брзацима из наших река 
и потока у којима живе рибе чији су брзаци при-

родно станиште.

Поред богатог животињског, Јавни акваријум и 
тропикаријум обилује фасцинантним биљним 
светом. У једном таквом акваријуму налазе се ко-

рали из Црвеног мора, који су станиште омиљених 
дечијих цртаних другара – рибице Немо, Дори, 
Патрика и Сунђера Боба. 
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Према речима Бранислава Јаковљевића, менаџера 
Јавног акваријума и тропикаријума, управо је то један 
од циљева постојања овог места да покажемо и при-
кажемо деци шта се дешава на морском дну и тиме 
уједно додатно пробудимо њихово интересовање.  

Овде се не може наићи ни на једну опасну, отровну 
биљку или животињу јер се у Јавном акваријуму и 
тропикаријуму води рачуна о безбедности. Такође, 
будући да су деца најчешћи посетиоци, велика се 
пажња поклања и школском програму. Наиме, деца 
основношколског и средњошколског узраста овде 
могу да виде све оно о чему у школи уче. 

‒ У овом тренутку садржај нашег акваријума и 
тропикаријума покрива између 80% и 90% њиховог  
школског програма, што нам је и био циљ, јер много 
је лепше и лакше научити и запамтити оно што 
визуелно можете да доживите. ‒  каже Бранислав 
Јаковљевић, посебно истичући да Јавни акваријум и 
тропикаријум има тесну сарадњу са Ветеринарским 
факултетом, као и са Биолошким факултетом, па је 
занимљива информација да се управо на овом ме-

сту  одржава и настава  једног изборног предмета 
овог факултета (Рибе). 

У оквиру овогодишње манифестације Дани европ-

ске баштине, са професорима и студентима ових 
факултета, Јавни акваријум и тропикаријум органи-

зовао је јавне часове биологије и ветерине, током 
којих су сви заинтересовани грађани могли да га 
обиђу и од стручњака, из прве руке, сазнају све о 
овом чудесном биљном и животињском свету. 

На часу ветерине, грађани су имали прилике да се 
упознају са ветеринарима и сазнају све оно што је 
битно у вези са развојем и здрављем кућних љубимаца.

Највећи део колекције добијен је донацијама 
појединаца који више нису могли да чувају своје 
љубимце, али су их срећним околностима имали 
где и коме оставити.  Управо имајући то у виду, у 
сарадњи са Заводом за заштиту природе и CITES 
– Конвенцијом о међународној трговини угроженим 
врстама дивље флоре и фауне, Јавни акваријум је 
направио и мини-азил за прихват животиња. 

Грађани који желе да стекну адекватно и квали-

тетно свеобухватно знање о природи, морском 
свету, али и да добију корисне информације о 
кућним љубимцима и посебно да сазнају како на 
прави начин бринути о њима, обавезно треба да 
посете Јавни акваријум и тропикаријум, који ради 
сваког радног дана од 12 до 20 и  викендом од 9 
до 16 часова. 

Поред свега наведеног, ово место привлачи 
пажњу и многобројних туриста, те га је Туристичка 
организација Градске општине Савски венац 
сврстала међу туристичке атракције на нашој оп-

штини коју вреди посетити.
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превентива – пола здравља

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

Бесплатне ултразвучне	
прегледе	меких	ткива	

врата	и	штитне	жлезде, 
Градска општина Савски ве-

нац у сарадњи са Заводом 
за здравствену заштиту рад-

ника „Железнице Србије, 
организовала је за грађане 
26. августа у просторијама 
Завода у Савској 23. 
Сви заинтересовани Београђани били су у прилици да 
без упута и здравствене књижице обаве ове прегледе, 
а због великог интересовања пре гледи штитне жлезде 
вршени су у Заводу и 9. септембра. Грађани су оба дана 
имали прилику и да прекон тролишу крвни притисак,  
измере ниво шећера у крви, али и да добију корисне са-

вете од лекара Завода за здравствену заштиту радника 
„Железнице Србије“. 

Поред ултразвучних прегледа штитне жлезде општина 
Савски венац  је у сарадњи са Заводом, организовала за 
грађане Савског венца и бесплатне	скрининг	прегледе	
на	меланом	коже 23. септембра, такође без упута и 
здравствене књижице.

Инфо +
Меланом је малигни тумор који настаје од пигментних 
ћелија коже и убраја се међу десет најчешћих малиг-
них тумора у многим европским земљама. Најчешће 
обољевају особе од 40 до 60 година, али и они који 
се претерано излажу УВ зрачењу, било да је реч о 
сунчању или боравку у соларијуму. У Србији се у про-

секу годишње дијагностикује 500 новооболелих. Лечи 
се приближно 1.000 пацијената, а умре преко 300 особа 
од ове болести. Већина меланома настаје на здравој ко-

жи, а 20-50 одсто из претходног младежа. Може да се 
јави у сваком узрасту, али изузетно ретко у детињству. 
Код жена се најчешће јавља на ногама, а код мушкара-

ца на трупу или на леђима. Меланом је најагресивнији 
од свих тумора коже јер врло брзо метастазира и за-

хвата друге органе, зато је потребно редовно врши-

ти прегледе коже. Малигни меланом коже обично је 
видљив, а уколико се открије у раној фази, отклања се 
једноставном хируршком интервенцијом и доводи до 
излечења код 90–95 одсто пацијената. 

БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ У ДОМУ 
ЗДРАВЉА „САВСКИ ВЕНАЦ“

На иницијативу председнице општине и председни-

це Савета за родну равноправност Града Београда 
Ирене Вујовић, а поводом почетка Месеца борбе про-

тив рака дојке, општина Савски венац је у сарадњи са  
ДЗ „Савски венац“ организовала  30. септембра бес-
платне	ултразвучне	и	мамографске	прегледе	дојки, у 
просторијама Дома здравља у Пaстеровој 1. 

Све суграђанке су биле у прилици да без упута и здрав-

ствене књижице обаве бесплатне превентивне ултраз-

вучне прегледе дојки код специјалисте гинекологије и 
акушерства, а по потреби и мамографски преглед дојки. 

Инфо +
У Србији се сваке године региструје око 4.000 новоот-
кривених случајева карцинома дојке, а уколико се кар-

цином дијагностикује у раној фази и након тога лечи, 
проценат излечења је чак 97 одсто. Број оболелих од 
рака дојке у Србији је сличан просечном броју оболе-

лих од тог малигнитета у европским земљама, али је 
Србија на другом месту по броју смртних случајева од 
ове болести. Разлог поражавајуће статистике је управо 
у недовољном информисању о проблему и недостатку 
времена за спречавање узрока његовог настанка.

Октобар се, као Међународни месец борбе против 
рака дојке, обележава у многим земљама широм 
света, како би се скренула пажња на распрострањеност 
рака дојке и подигла свест о значају превенције и ра-

ног откривања, као и о могућностима правовременог 
започињања лечења особа оболелих од рака дојке.
 

Превенција је први корак у очувању здравља, зато по-

зивамо све наше суграђане да одвоје време за своје 
здравље и да се редовно информишу о бесплатним 
превентивним прегледима, које општина Савски венац 
организује у сарадњи  са Заводом и ДЗ „Савски венац“.

Градска општина Савски венац спроводи континуирану кампању у сарадњи са Заводом 
за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ и Домом здравља „Савски венац“, 
са циљем да скрене пажњу суграђанима на значај превенције у очувању и унапређењу 
њиховог здравља. У складу са тим, бесплатни превентивни прегледи за грађане су једна 
од сталних активности општине.

БЕСПЛАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ГРАЂАНЕ
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Савски венац инфо

Позната је по установама културе, најзначајнијим државним институ-
цијама, најстаријим грађевинама, најлепшим парковима, али и највећим 
пројектима у Србији и шире, који се граде на њеној територији. Све то је 
од великог значаја за углед и свеукупну туристичку понуду општине, а зада-

так Туристичког информативног центра је да информише грађане и туристе 
и да им на најбољи могући начин приближи нашу туристичку понуду.

У просторијама Туристичког информативног центра посетиоци могу да 
се информишу о туристичкој понуди Савског венца, а на располагању 
су им и бесплатне туристичке мапе града, брошуре и промотивни 
материјали, као и друге сервисне, туристичке и корисне информације. 
Поред тога, у овим просторијама могу да се набаве и аутентични, 
ручно рађени сувенири из свих крајева Србије, који су дело руку наших 
најстаријих занатлија.

ОТВОРЕН ТУРИСТИЧКИ 
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР 
САВСКИ ВЕНАЦ

Почетком августа свечано је 
отворен Туристички информа-

тивни центар Савски венац, чије 
су просторије у Немањиној 3 на 
располагању грађанима и свим 
туристима који посете општину 
Савски венац.

Општина Савски венац као једна 
од најстаријих централних бео-
градских општина има велики 
културно-историјски значај. 
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Савски венац инфо СВЕ НАШЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Место сусрета културе и добре забаве 
ПРВИ „GLOBAL FEST SAVA PORT“ НА САВСКОЈ ПРОМЕНАДИ

Први „Global fest Sava port“ организовала је 1. јула на простору Савске 
променаде, Туристичка организација Градске општине Савски венац у 

сарадњи са Културним центром „Nea Pangea” и организацијом AIESEC, а 
уз подршку компаније „Eagle Hills”. 

Овај несвакидашњи фестивал, међународног карактера, окупио је 20 
земаља учесница, које су кроз музику и игру представиле своју културу и 
традицију. Манифестацију су посетили председница општине Савски ве-

нац Ирена Вујовић, градоначелник Београда Синиша Мали и председник 
Скупштине града Никола Никодијевић.

Председница општине је изразила задовољство што је у прилици да 
отвори први фестивал на Савској променади, који организује општина 
Савски венац и њена Туристичка организација.

Поред богатог културно-уметничког програма, фестивал је био и хумани-

тарног карактера, а своје штандове су имали Храм Светог Саве и Школа 
за оштећене слухом-наглуве  „Стефан Дечански”. Након целодневног 
музичко-плесног програма који се изводио на бини, Београђани су 
имали прилике да у вечерњим сатима уживају у раскошном гласу Лене 
Ковачевић, а због позитивних утисака многобројних посетилаца, ова 
манифестација је увршћена у стални програм Туристичке организације 
Савског венца.

САВСКЕ ВАТРЕ ОДРЖАНЕ 18. ПУТ 

Традиционална манифестација посвећена реци Сави, риби, екологији, 
спорту, култури, забави и пријатељству, под покровитељством Тури-

стичке организације Београда и уз подршку ГО Савски венац, одржана је 
18. пут, на кеју поред Саве, иза Београдског сајма. 

У оквиру овогодишње мани-
фестације одржано је такмичење 
у спремању рибље чорбе, под 
називом Меморијал „Никола 
Симић“, турнир у шаху, такмичење 
у стрељаштву, али и  такмичење 
у пецању за децу под слоганом 
„Удицом против дроге“. 
Најбољи учесници су освојили и 
занимљиве награде.

Mанифестација „Савске ватре“, коју 
организује Феријални савез Србије 
заједно са Спортско-риболовачким 
друштвом Сењак и Београдским 
сајмом, одржава се првог викенда 
у јулу месецу, а стицање навика у 
очувању природе, посебно река и 
њихових обала, један је од њених 
најважнијих сегмената.

Почетак лепе традиције

ОДРЖАН ПЕТРОВДАНСКИ 
САБОР У ТОПЧИДЕРСКОМ 
ПАРКУ

Петровдански сабор поводом 
обележавања славе Топчидерске 

цркве  одржан је  12. jула у порти 
Топчидерске цркве Светих апо-

стола Петра и Павла и на простору 
Топчидерског парка. Сабор је почео 
светом архијерејском литургијом, 
а настављен је богатим и разно-
врсним културно-уметничким и 
спортско-забавним програмом.

Најмлађи посетиоци могли су 
да уживају потпуно бесплатно у 
бројним занимацијама, као што 
су јахање понија, игра у дворцу, 
тромболина, вртешке и пењалице 
и остале дечије атракције, за 
шта се побринула Туристичка 
организација Савског венца.
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Узбудљиво лето на Савском венцу

„ДЕЧИЈЕ ЛЕТЊЕ ИГРЕ“ У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ

Велики број бесплатних садржаја у оквиру манифестације „Дечије 
летње игре“, коју су током августа организовале Градска општина 

Савски венац и  Туристичка организација  општине, пружили су радост 
свим оним малишанима и њиховим родитељима који су лето прово-

дили у Београду. 

Kод Конака кнеза Милоша најмлађи су уживали у познатим дечијим 
представама ‒ „Аска и Вук“, „Принц жаба“, „Разиграна кловнијада“, 
спортско-рекративним, плесним, музичким  и ликовним радионицама, 
журкaмa, наступима дечијих плесних група, мађионичара, а за  још више 
дечије радости, обезбеђени су слатки поклони, балони, јахање понија и 
вожња кочијом.
Са новом школском годином 
општина планира и нове акције 
за децу, а акценат, ће према 
речима председнице општине 
Ирене Вујовић, свакако бити на 
бесплатним садржајима, што је 
у складу са тежњом општине да 
се свим суграђанима, а посебно 
деци, обезбеди што више бес-

платних програмa. 

„БУЛЕВАР ШАХА“ НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Пред крај лета, oд 19. августа до 10. септембра, заљубљеницима и 
поштоваоцима шаха, Градска општина Савски венац у сарадњи са 

Шаховским савезом Београда, пружила је несвакидашње задовољство. 
Зелена оаза Савског венца, Хајд парк, сваке суботе и недеље од 10 до 20 
часова, претварала се у „Булевар шаха“, по угледу на московски, који се у 
главном граду Руске федерације одржава сваке године. 

Посетиоци су могли да обиђу и 
бројне штандове на којима су своју 
понуду изложили бомбонџије, 
цвећари, стаклодувачи, грнчари, 
везиље, папучари, иконописци, 
произвођачи народних ношњи, 
а на заједничком штанду Блица 
и Градске општине Савски венац 
деци су поклањане сликовнице.

Док се на летњој позорници и 
околним просторима непрестано 
одвијао програм, на сцену су сту-

пали такмичари у прављењу рибље 
чорбе, пита и колача од јабука, које 
су посетиоци могли да дегустирају.

Петровдански сабор обележили 
су и наступи врхунских уметника, 
попут Дивне Љубојевић и њене 
групе „Мелоди“, најбољи дечији 
инклузивни хор у Европи „Исон“, 
Театар добрих вибрација из Новог 
Сада, Квартет музичке академије 
у класи професорке Вере Милан-
ковић, ПОД театар и ЗИД театар 
са представом коју су играли и 
на БИТЕФ-у, Женска певачка гру-

па „Моба“, џез певачица Лена 
Ковачевић, Небојша Мастиловић 
и група „Цијук“, као и рок група 
„Неверне бебе“.
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У периоду од 10 до 14 часова играли 
су се турнири и симултанке на којима 
су, поред грађана свих узраста, уче-

ствовали и наши познати шахисти, док  
је термин од 14 до 20 часова био ре-

зервисан за слободно играње шаха.
За најуспешније и учеснике са најброј-
нијим учешћем на такмичењима општи-
на је обезбедила пригодне награде.

Нова манифестација Градске општине 
Савски венац део је културне размене 
са Централним административним ди-
стриктом Москве, са којим  је oпштина у 
мају потписала Протокол о сарадњи. 

ОДРЖАН ORGANIC LIVE FEST И МАНИФЕСТАЦИЈА 
„ИЗАЂИ МИ НА ТЕГЛУ“  У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ

Седми  Organic live fest под слоганом „Будућност је сада“, одржан је у 
Топчидерском парку 2. и 3. септембра. Ово је први фестивал одржи-

вог развоја у југоисточној Европи који промовише актуелне теме сав-

ременог друштва, у које спадају обновљиви извори енергије, органска 
производња, здрав начин живота и заштита животне средине.

У организацији овогодишњег фестивала учествовала је и Туристичка 
организација ГО Савски венац, а упоредо са фестивалом одржан је и так-

мичарски пројекат „Изађи ми на теглу“ у сарадњи са организацијом „Башта 
Машта“, у склопу кога су се грађани такмичили у спремању ајвара.

Посетиоци Organic live fest-a су имали прилику да пробају органску храну 
и готове органске оброке, да провозају хибридни аутомобил, да сазнају 
како функционишу соларни ситеми и који су најбољи еколошки и енер-

гетски материјали за градњу. 
Деца су могла да уживају у јахању 
коња, да се играју у лавиринту од 
бала сламе и едукују о здравом 
начину живота. Музички програм 
се одвијао на Соларној бини, која 
се једним делом напаја путем со-

ларних панела. Публика је имала 
прилику да ужива у концертима 
џез, блуз, класичне и рок музике, 
као и у извођењу опере. Саставни 
део фестивала били су и часови 
фитнеса, јоге и осталих спортова. 

OДРЖАН САЈАМ СПОРТА 
НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Општина Савски венац органи-

зовала је први Сајам спорта 
под слоганом „Пронађи снагу и 
покрени се“ у оквиру пројекта 
Sport4Citizens, 9. септембра у Хајд 
парку. Сајам је реализован уз подр-
шку Савеза спортова Савски венац. 

О томе колико је спорт важан у 
свакодневном животу, те да је не-

опходан у развијању позитивних 
навика, говорили су српска репре-

зентативка у стрељаштву Андреа 
Арсовић и др Саша Плећевић, 
познатији као др Feelgood. 
Догађају је присуствовао и наш 
олимпијац у стоном тенису 
Александар Каракашевић.

На Сајму спорта учествовало је 
преко тридесет спортских клубова 
и удружења са територије Савског 
венца, а одржан је на две локације. 
Од 10 до 12 часова посетиоци 
свих узраста имали су прилику да 
вежбају на отвореном у Хајд парку 
и да се опробају у борилачким 
спортовима, стрељаштву, фитнесу 
и бројним другим спортским дис-

циплинама, а од 12 до 15 часова 
сајам се преселио у салу ДКЦ 
„Мајдан“, где је одржана школа 
кошарке за девојчице са Марином 
Маљковић, јавни час ФК „Графичар“ 
и одбојкашког клуба „Железничар“, 
као и кошаркашких клубова „Еко 
спорт“ и СВБ Basketball club.
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бесплатни програми
ПОЧЕЛИ ДВОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ НА ТАРУ 
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СА САВСКОГ ВЕНЦА

До краја октобра 500 наших најстаријих суграђана 
имаће прилику да отпутује на бесплатне дво-

дневне излете на Тару у организацији општине.

У оквиру овог узбудљивог путовања, очекује их по-

сета манастиру Пустиња у околини Ваљева, а потом 
уживање у пријатном хотелском смештају, домаћој 
храни, као и у квалитетно проведеном времену 
приликом  обиласка једне од најлепших планина 
Србије. Други дан путовања резервисан је за посету 
Мокрој гори, где наши пензионери имају прилику да 
уживају у предивном погледу, етно-селу Дрвенград, 
као и обиласку Шарганске осмице. 

Првих 100 пензионера који су отпутовали на Тару у 
септембру, вратили су се препуни позитивних ути-

сака, уз захвалност Општини што им је омогућила 
овакво путовање и дружење. У плану је да укупно 
500 пензионера до краја октобра отпутује на Тару, 
а председница општине Ирена Вујовић је до краја 
године најавила још дводневних излета и бројна 
изненађења за најстарије.

O новим излетима, сви заинтересовани пензионери 
са општине Савски венац могу се информисати на 
број телефона 011/ 2061-800 или на имејл адресу: 
besplatno@savskivenac.rs, путем којих ће добити и 
све потребне информације.

ПОЧЕЛА БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА РАД 
НА РАЧУНАРИМА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СА 
САВСКОГ ВЕНЦА

У циљу да старијим 
суграђанима омогући 

да стекну основна ИТ 
знања и вештине  за са-

мостално коришћење 
рачунара и интернета, 
ГО Савски венац обезбе-

дила је бесплатну обу-

ку за рад на рачунарима 
за пензионере са Савског 
венца, која се одржава у 
просторијама Општине у 
Кнеза Милоша 47.

Обуку засновану на практичном раду, уз бројне 
вежбе и примере, похађа око сто пријављених пен-

зионера, који су подељени у групе.

Пензионери су у прилици да у наредна три месеца, 
колико траје обука,  упознају оперативни систем, 
програм за обраду текста (Microsoft Word), основе 
коришћења интернета ‒ вештине претраге, слање 
и пријем поште, отварање имејл адресе, Фејсбук 
профила и да науче како да користе Скајп.

Бесплатну обуку за рад на рачунарима Општина 
Савски венац организује на иницијативу старијих 
суграђана, који су изразили жељу да науче основе 
рада на рачунару и употребе интернета, како би 
на једноставнији начин долазили до потребних 
информација  и лакше комуницирали са родбином 
и пријатељима у иностранству. 
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БЕСПЛАТНА ШКОЛА ФУДБАЛА У 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ГРАФИЧАР“

Градска општина Савски венац у сарадњи са 
фудбалским клубом „Графичар“ организује бес-

платну школу фудбала за дечаке и девојчице са 
Савског венца, узраста од 10 до 12 година. Упис се 
може извршити сваког дана од 10 до 16 часова у 
просторијама клуба, на адреси Васе Пелагића 31. 

Школу ће водити лиценцирани тренери са искуством, 
а тренинзи ће се одржавати у Дечијем културном цен-

тру Мајдан и на терену фудбалског клуба „Графичар“.

Контакт телефони за додатне информације: ФК 
„Графичар“ 011/2650-429, 063/1343-170 или на број 
телефона ДКЦ Мајдан: 011/3692-645. 

ПОЧЕЛИ ЧАСОВИ КОРЕКТИВНЕ 
ГИМНАСТИКЕ ЗА ДЕЦУ У ДКЦ МАЈДАН

Од друге половине септембра, деведесет малишана 
са Савског венца кренуло је на часове корективне 

гимнастике у ДКЦ Мајдан, у оквиру бесплатног про-

грама који је општина Савски венац у сарадњи са Физио 
центром осмислила и организовала за децу узраста 
од 1. до 4. разреда основне школе. Деца су подељена 
у више мањих група како би терапеути могли што 
квалитетније да спроводе предвиђени програм.

Обилазећи једну групу малишана, председница оп-

штине Савски венац Ирена Вујовић подсетила је на 
велико интересовање за овај програм.

‒ Спровели смо анкету у основним школама на 
територији наше општине и питали родитеље шта је 
то што је деци најпотребније. Они су се определили 
за корективну гимнастику. ‒ рекла је председница, 
додавши да је брига за најмлађе један од приори-

тета, као и да ће све будуће активности општине 
бити усмерене ка њиховим потребама. 

Током јуна и септембра, Градска општина Савски 
венац је, у сарадњи са специјалистима физикалне 
медицине и рехабилитације Физио центрa, орга-

низовала бесплатне прегледе постуре тела децe у 
просторијама ДКЦ Мајдан, при чему је физиотера-

пеут Филип Волшек посебно истакао колико су у 

данашње време деца физички неактивна, колико 
времена проводе у седећем положају веома погод-

ном за стварање деформитета, а нарочито кичменог 
стуба, те да су након обављених прегледа добијени 
веома лоши резултати. 

‒ За чак 85 одсто деце, корективна гимнастика је 
једино решење проблема. ‒ рекао је Волшек. 
Општина Савски венац ће у наредном периоду у 
овај програм укључити и децу предшколског узра-

ста, као и мало старије основце. 

ПОЧЕО БЕСПЛАТАН КУРС ЕНГЛЕСКОГ 
ЈЕЗИКА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МЛАДЕ 
САВСКИ ВЕНАЦ

Од 21. септембра настављен je бесплатан курс 
енглеског језика за младе од 15 до 30 година у 

организацији Канцеларијe за младе Савски венац. 
У просторијама Канцеларије за младе, у Улици кнеза 
Милоша 47, четрдесет младих са Савског венца, 
похађаће енглески језик, ниво Б2, наредна четири 
месеца. Полазници су подељени у групе, а часови се 
одржавају четири пута недељно у термину од 19.30 
до 21.00 час.

ГО Савски венац у наредном периоду планира 
да организује бесплатне курсеве неколико стра-

них језика за децу, а настава ће се изводити у 
просторијама КЗМ Савски венац. Информације о 
овим програмима и начину пријаве биће накнадно 
истакнуте на сајту општине.
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Од октобра вас очекују:

РАДИОНИЦА ЛУМИНАДА
Има за циљ да деци представи културу светла 

‒ од уметности, преко архитектуре, до нових 
медија и технологија. Намењена је деци која 
желе да истражују свет светлости и сенке.

Аутори и водитељи програма: Милица 
Комленић Вукић, ма арх. и Бранко Вукић, доц. 
мр. сликарства. Намењена је деци узраста од 6 
до 14 година. 

ЧЕМУ СЛУЖИ ПОЗОРИШТЕ
Чему служи позориште тема је семинара који 
окупља стручњаке позоришне уметности како 
би дали одговоре на питања о томе какво је 
и шта је позориште данас. Од сагледавања 

историјске перспективе настанка театарске 
игре, идентификације позоришних занимања, 
до дефинисања наше улоге у театру данас.

Водитељи и аутори семинара: Милош Латиновић, 
дипл. политиколог, писац и директор БИТЕФ театра 
и Жељко Јовановић, глумац. Семинар је намењен 
деци и младима узраста од 13 до 18 година. 

ПОСТАНИ УСПЕШАН ПРЕДУЗЕТНИК
Програм који има за циљ да уз помоћ научно за-

сноване методологије, осмишљене да подстакне 
предузетничко понашање, иницира и развије пре-
дузетништво међу млађом популацијом. 

Водитељ и аутор програма: дипл. економиста 
Павле Кнежевић, саветник за развој предузет-
ништва у Националној служби за запошљавање. 
Програм је намењен студентима.

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКИ ЦЕНТАР
Програм	је	прилагођен	за	узраст	50+	
•	Креативне	радионице	
− Програм окупља 4 генерације ‒ децу, сту-

денте, родитеље и пензионере ‒ у оквиру 
различитих креативних програма;
•	Рекреативна	радионица	за	старије	особе;
•	Часови	плеса	за	старије;
•	Обука	за	рад	на	рачунару.

СПОРТСКИ ПРОГРАМ
ШКОЛИЦА КАРАТЕА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ 
Термин: суботом од 10 часова.
Реализује се у сарадњи са карате клубом „Дипломатик“.

ШКОЛА КОШАРКЕ
За децу узраста од 6 до 12 година.
Термини: уторком од 18 и четвртком од 17 часова.
Реализује се у сарадњи са КК „Еко спорт“.

ФИТНЕС ЗА ДЕЦУ
За децу узраста од 5 до 10 година.
Термини: уторком и четвртком од 19 часова.
Реализује се у сарадњи са фитнес клубом „Миа фит“.

ШКОЛА КОШАРКЕ МАРИНЕ 
МАЉКОВИЋ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 
За девојчице основношколског узраста.
Термини: суботом и недељом од 10 до 12 часова.
Реализује у организацији ГО Савски венац.

ЕДУКАЦИЈА
КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА
„Цртам, стварам, играм се и уживам“
За децу узраста од 5 до 12 година.
Термин: субота 12.30 до 14 часова.
Аутори и водитељи програма: 
Маша Маринковић и Марко Лепосавић. 

МУЗИЧКА ШКОЛИЦА ЗА ДЕЦУ 
ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ
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. 

Школица се реализује у сарадњи са удружењем 
„Свитац“ и намењена је деци узраста од 6 до 18 
година.

ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА 
Омогућава полазницима (трудничким паровима) 
да сазнају све о трудноћи, порођају, обезбољавању 
порођаја, менталнохигијенском приступу трудноћи 
и родитељству, психомоторном развоју бебе (интра-

утерино и до прве године живота), развоју говора, 
правилној исхрани, правилном дојењу, припреми 
дојке за лактацију, матичним ћелијама и њиховој 
примени у савременој медицини, практичним саве-

тима о нези новорођенчета итд. 

Школа родитељства реализује се у сарадњи са 
„Школом родитељства“ Наде Лазић и  еминентним 
стручњацима из гинекологије, неонатологије, ис-

хране, психологије, физијатрије, дефектологије и 
других области.

БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ У ДКЦ МАЈДАН



www.savskivenac.rs

26 Октобар 2017.

зелене стране
У оквиру акције ЈКП Зеленило Београд „За зеленији Београд“ реализо-

вана је традиционална локална акција на Савском венцу „Најзелено“. 
Најбољи предлози од стране Градске општине Савски венац који су 
освојили пригодне награде на градском такмичењу били су: фирма 
Energogroup d. o. o., Незнаног јунака број 7, Предшколска установа 
„Савски венац“, РЈ „Света Петка“, балкон у Улици Краљице Наталије 52, 
Belgrade Waterfront комплекс и Саванова са променадом и окућница у 
Темишварској улици број 5. 

НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ИСПРЕД ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА,

прво место
Energogroup d. o. o., Незнаног јунака број 7 

НАЈЛЕПШЕ ЗЕЛЕНИЛО ОКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, друго место

ПУ Савски венац , РЈ „ Света Петка“, Топчидерски венац број 1

НАЈЛЕПШИ БАЛКОН ОКРЕНУТ ПРЕМА УЛИЦИ, друго место

Балкон у Улици Краљице Наталије 52

НАЈЛЕПШЕ  УРЕЂЕНО  ЗЕЛЕНИЛО 

УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА, 
специјална награда

Саванова са променадом

НАЈЛЕПША ОКУЋНИЦА, 
друго место

Окућница у Темишварској улици 

АКЦИЈА  „НАЈЗЕЛЕНО“  
2017. ГОДИНЕ
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важни телефони
Свечаност поводом успешно 
завршене петнаесте акције „За 
зеленији Београд“, са доделом 
захвалница и награда најбољим 
учесницима, организована је 20. 
јула 2017. године испред зграде 
ЈКП „Зеленило Београд“, на 
Малом Калемегдану. 

Захвалницу за континуирано 
учешће и активно ангажовање 
у оквиру акције у име општине 
преузео је члан већа Градске 
општине Савски венац и пред-

седник Комисије за екологију 
Милош Видовић. 

Акција „Најзелено“ представља 
једну од активности на имплемен-
тацији Акционог плана од значаја 
за заштиту животне средине на 
подручју Градске општине Савски 
венац, који је урађен у складу са 
Акционим планом за спровођење 
Програма заштите животне сре-

дине на територији Београда.

Циљ акције је развијање пози-

тивног односа према зеленилу 
и цвећу код грађана, уз истовре-

мену мотивацију да у позитивној 
конкуренцији за избор најлепших 
простора унапреде стање свог не-

посредног окружења. Из године у 
годину одзив грађана је све већи, 
што показује да је циљ акције 
испуњен и да грађани својим од-

носом према зеленилу теже да и 
сами допринесу квалитетнијем и 
лепшем животу у Београду.

РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ:

Ирена Вујовић – председница општине 

2061-769, 2061-800, факс 2061-899

Зоран Коцић – заменик председнице општине 

2061-904

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ:

Александар Дујановић 2061-904
Зоран Петровић 2061-904

Радана Бодирога Аврамовић 2061-904

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:

Милош Видовић 3615-388, 3615-382

Страхиња Кукић 3615-388, 3615-382

Миодраг Прибиловић 3615-388, 3615-382

Урош Трипковић 3615-388, 3615-382

Данијела Мирјанић 3615-388, 3615-382

Драгољуб Николић 3615-388, 3615-382

Мирослав Божић 3615-388, 3615-382

Раде Крунић 2061-904, 3615-382

Владимир Новаковић 3615-388, 3615-382

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:

Немања Берић – председник Скупштине 

општине 3615-388, 3615-382

Сава Мартиновић – секретар Скупштине 

општине 3615-388, 3615-382

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:

Александра Кузмановић, начелница Управе 

Градске општине 2061-800

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:

Марија Сушић, начелница одељења 2061-713

Шеф одсека за послове писарнице 2061-853

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И 

СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ:

Неда Кажић, начелница одељења 2061-827, 

факс 2061-833

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И 

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:

Дејан Фурјановић, начелник одељења 2061-799

Шеф одсека за обједињене процедуре 2061-812

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 

ИЗВРШЕЊА:

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:

Тања Савић, начелница одељења 2061-869

ПРАВОБРАНИЛАШТВО:

Драгиша Добрић, правобранилац 
2061-894, 2061-911

Заменик правобраниоца 
2061-891, 2061-893, 2061-794

ПРАВНА ПОМОЋ:

Драгица Илић Велимировић 2061-729

МАТИЧНА СЛУЖБА:

Милица Новаковић, шефица матичне службе 
2061-722

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ:

Светислав Миловановић, заштитиник грађана 
3615-392

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:

МЗ Војвода Мишић 2648 948
МЗ Дедиње 2668 252

МЗ Топчидерско брдо - Сењак 3693 085
МЗ Зелени венац 2632 356

МЗ Слободан Пенезић Крцун 2643 172
МЗ Гаврило Принцип 3614 683

МЗ Западни Врачар 2682 526
МЗ Стеван Филиповић 2652 082

МЗ 4. Јули 2660 843

ДКЦ МАЈДАН

Козјачка 3-5, 3692-645

КУЋА КРАЉА ПЕТРА

Васе Пелагића 40, 2652-986



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


