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Поштовани	суграђани, 

Захваљујући отворености и сарадњи 
коју смо остварили у претходних 
годину и по дана, колико сам на 
челу општине, наш Савски венац 
је заиста постао општина по мери 
грађана. Данас где год да се осврне-
мо видљиви су резултати које смо 
заједно постигли. Уз ваше активно 
учешће у одлучивању о томе шта ће 
се радити на Савском венцу имамо 
више уређених зелених површина, 
нових дечијих игралишта, више 
реконструисаних улица, изграђених 
бициклистичких стаза, више про-
стора за окупљања и дружења 
старијих суграђана. Наши малишани 
имају боље услове за боравак у 
образовним установама, а сви ста-
новници Савског венца велики број 
бесплатних програма и садржаја. 

Данас имамо чиме да се поносимо 
драги суграђани. Реализацијом 
највећег пројекта у овом делу 
Европе – Београда на води, Савски 
венац je коначно добио излаз на 
реку какав заслужује. Сетите се само 
како је тај простор донедавно изгле-
дао, а замислите како ће изгледати 
када цео пројекат буде завршен. 
Савски венац је већ данас општина 
на каквој заслужујемо да живимо. 

Обновљене фасаде маме погледе 
пуне дивљења, Савска променада је 
постала омиљено шеталиште, парко-
ви, тргови, булевари, данас су места 
на којима се свакодневно сусрећемо 
и са све већим бројем туриста. А 
све то смо успели да остваримо 
захваљујући вашим предлозима и 
иницијативама, посвећеном раду 
општинског тима и неизмерној 
помоћи и подршци Града Београда.

У периоду који нам следи морамо 
да радимо још више. Наша општина 
и град може да се развија само 
уколико у процесу доношења 
одлука учествујете ви. Показали 
смо да можемо да остваримо све 
оно што су вам наши претходници 
само обећавали, а никада обећано 
нису испунили. Зато је важно да се 
велики пројекти који су започети, 
као и они који су у плану, реализују, 
јер развој Савског венца и читавог 
Београда не сме да се заустави. 
Већ ове године нас очекује почетак 
великих реконструкција – Улице 
кнеза Милоша и Карађорђеве, на 
које смо чекали деценијама. Због 
себе, због својих породица, због 
резултата који су свуда око нас, због 
својих убеђења и вере у исправне 
циљеве, важно је да покажемо да 
смо доследни у одлуци да од наше 
општине и нашег града наставимо 
да правимо најбоље место за живот, 
а верујем да ћемо уз вашу подршку 
у томе и успети.

 Идемо даље!

Ирена	Вујовић	
Председница општине 
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Скупштина ГО Савски венац
ОДРЖАНЕ ЧЕТРНАЕСТА И 

ПЕТНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

о услугама организације догађаја у просторијама Куће краља Петра 
Првог, а усвојен је и извештај управног одбора ДКЦ „Мајдан“.

Петнаесту седницу обележило је усвaјaње Одлукe о буџету Градске 
општине Савски венац за 2018. годину заједно са кадровским планом 
Управе и Правобранилаштва Градске општине Савски венац. 

Председавајући, Немања Берић обавестио je одборнике  да је пово-
дом Предлога буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину,  
одржана јавна расправа, којој су присуствовали представници јавних 
установа са територије Савског венца и заинтересовани грађани, а коју 
је водила председница Градске општине Савски венац Ирена Вујовић, 
са начелницом Одељења за финансије Мирјаном Јанковић.  

Немања Берић је истакао да се Ирена Вујовић у представљању 
буџета за 2018. годину нарочито осврнула на приоритетне области: 
побољшање услова за рад и боравак деце у образовним устано-
вама, одговорна социјална политика, подстицање деце и младих на 
бављење спортом, развој културе, туризма.

Четрнаеста седница Скупшти-
не Градске општине Савски 
венац започела је одавањем 

почасти минутом ћутања пре-
минулом одборнику, архитекти 
Миладину Марицановићу. Место 
у одборничким клупама уместо 
њега заузела је нова одборница 
Радмила Савић.

Пред одборницима се нашао 
Извештај о извршењу одлуке о 
буџету, донета је одлука о другом 
ребалансу буџета, а измењено 
је и допуњено Решење о обра-
зовању општинског штаба за 
ванредне ситуације. Такође, дате 
су и сагласности на Правилник о 
коришћењу, као и на Ценовник 
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од идеје до реализације

Плански до квалитетнијег свакодневног живота у граду 
РЕКОНСТРУИСАНА СЛАВИЈА

Након вишемесечне реконструкције саобраћајних чворова у граду, Трг 
Славија и Булевар ослобођења пуштени су у саобраћај 16. новембра 

прошле године.    

Први радови почели су у мају, а потом су се низали, сукцесивно и по фазама 
до августа прошле године, када је стартовала и реконструкција Трга Славија. 
− Веома важне саобраћајнице завршене су у рекордном року. Потпуно 
је обновљена водоводна мрежа и постављена нова контактна мрежа. У 
овој години Град наставља са реконструкцијама па ће тако уследити и 
реконструкција улице Кнеза Милоша. Тренд максималног коришћења 
грађевинске сезоне биће настављен и у наредним годинама – рекао је 
том приликом градоначелник Синиша Мали.  

Он је подсетио да ће Славија добити финални изглед када се буде по-
чело с реализацијом пројекта метроа, јер је ту планирана метро ста-
ница. Сада је обновљен асфалтни застор, сигнализација и стубови јавне 
расвете, пешачки прелази су померени ради безбедности, нова су и 
стајалишта и мобилијар, фонтана је поново пуштена у рад, а приводи се 
крају и сређивање платоа. 

– Све ово је резултат заједничког 
напора, а наш посао је изградња 
лепшег и бољег Београда, и то 
тако да нове саобраћајнице не-
ометано могу да користе пешаци, 
бициклисти и возачи – закључио је 
Синиша Мали. 

РЕКОНСТРУИСАНА 
ВИШЕГРАДСКА УЛИЦА

Иницијативе грађана које се 
тичу уређења саобраћајне 

инфраструктуре на територији 
Савског венаца, Општина кон-
тинуирано реализује у сарадњи 
са Градом и јавним комуналним 
предузећимa. 

На основу једне од таквих 
иницијативa завршени су и 
радови у Вишеградској улици. 

Реконструкцију тротoара и пар-
кинга са десне стране улице, као 
и рушење постојећег асфалта и 
бетона, ископ, израду ивичњака, 
бетонирање и асфалтирање, 
извели су  радници предузећа 
„Београд пут“.

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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у току, а за неколико дана крећу и радови на уређењу спортског терена 
у Ситничкој улици – рекла је Ирена Вујовић посебно истичући да су 
грађани највећи иницијатори свега што се ради на Савском венцу.

На месту оронулог парка на Дедињу никао је модеран кутак који ће слу-
жити грађанима да квалитетно проведу своје слободно време на отво-
реном. Постављене су стазе од бехатон плоча, бетонски столови за шах, 
клупе за седење, чесма, систем за наводњавање травнатих површина и 
изведени су земљани радови.

OТВОРЕН КУТАК ЗА СТАРИЈЕ НА САВСКОМ ВЕНЦУ 

Председница општине Савски венац Ирена Вујовић свечано је от-
ворила 31. јануара кутак за старије у просторијама некадашње 

месне заједнице у улици Др Александра Костића 15. Иницијатива да 
се овај простор реновира и претвори у кутак за сениоре потекла од 
грађана, а Градска општина је уложила средства у његову адаптацију, 
тако да су најстарији суграђани добили још једно пријатно место за 
боравак и дружење.

Истичући да Градска општина Савски венац води одговорну социјалну 
политику и да се посебна пажња посвећује управо старијим житељима, 
Ирена Вујовић је изразила захвалност пензионерима на интересовању 
које су показали, доброј сарадњи и свему што је заједнички остварено, 
и најавила ускоро отварање још једног сличног простора  у објекту 
некадашње месне заједнице на Сењаку, а у склопу којег ће се налазити и 
библиотека, коју су, како је нагласила, грађани Сењака чекали годинама.

ОБНОВЉЕН ЈОШ ЈЕДАН 
ПАРК НА САВСКОМ 
ВЕНЦУ

Општина Савски венац преуре-
дила је простор на углу улица 

Алексе Бачванског и Младена 
Стојановића. Иницијатива да се 
обнови још један „урбани џеп” 
на Савском венцу потекла је од 
грађана који живе у непосредној 
близини, а према речима пред-
седнице општине Ирене Вујовић, 
санација овог простора је прави 
пример како иницијативе грађана 
уз подршку општине могу да се 
остваре.
 
− Пре пар година овде су 
извођени радови у покушају да се 
направи парк од дрвених палета 
које су неколико месеци након 
постављања иструлиле, биле су 
небезбедне, а цео простор је по-
стао ругло овог дела општине 
– истакла је Вујовићева приликом 
обиласка обновљеног парка. 

Додајући да је у фокусу уређење 
паркова, урбаних џепова, игра-
лишта и спортских терена на 
целој територији Савског венца, 
она је подсетила да је током про-
шле године на Савском венцу 
обновљено пет дечијих игра-
лишта и да су изграђена два нова.
 
− Трудићемо се да сваки кварт 
добије по једно ново игралиште, 
где ће деца и млади имати про-
стор за игру и рекреацију, а 
старији суграђани место за одмор 
и дружење. С тим у вези, нова 
игралишта и спортске терене ће 
ускоро добити грађани у Улици 
Славка Ћурувије, где су радови 
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Просторије у улици Др Александра Костића у којима ће пензионери 
моћи квалитетно да проводе своје слободно време, дружећи се уз 
гледање филмова, шах, домине и друге друштвене игре, потпуно су ре-
новиране − окречене, постављена је расвета и уграђена кухиња.

ПОВЕЋАН БРОЈ МЕСТА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ 
ПУ „САВСКИ ВЕНАЦ“ 

У оквиру пројекта „Мрежа школа“ адаптиране су расположиве 
просторије ОШ „Војвода Мишић”, чиме је омогућено отварање 

нових 75 места за предшколце Прешколске установе „Савски венац“.

У новембру, приликом обиласка новог места за боравак предшколаца, 
у пратњи председнице општине Савски венац Ирене Вујовић, градона-
челник Синиша Мали је истакао  да је у ОШ „Војвода Мишић” рекон-
струисан и адаптиран део школе који је био празан, а да је на тај начин 
ослобођено место за 75 предшколаца, чиме су и вртићи у које су мали-
шани до сада ишли добили исто толико слободних места”. 

 − Адаптација ових просторија, које су уређене заиста феноменално и 
деци обезбеђују максималне услове, коштала је око четири и по мили-
она динара. Да бисмо направили нови вртић за 250 до 300 малишана 
требало би нам не мање од три милиона евра. Потребно је пронаћи 
локацију и обезбедити инфраструктуру, док на овај начин паметним по-
тезима, водећи рачуна о интересима деце и родитеља, за релативно 
мали новац можемо да урадимо велике ствари за Београд и Београђане 
– нагласио је градоначелник Синиша Мали.

Пројекат „Мрежа школа” биће настављен и настојаће да у што већем 
броју школа, где за то постоје услови, просторије буду адаптиране, а 
тиме направљено још места у вртићима.

Градоначелник је истом приликом изнео и планове за 2018. годину, када 
је у питању предшколски систем, али и основне школе. 

− Имаћемо фото-албум за сваку основну школу или вртић, па ћемо на ос-
нову тога имати тачне податке о томе шта би у којој школи требало да се 
уради. Примера ради, овој школи је потребна нова фасада, али и трајно 
решење за грејање како се више не би грејала на угаљ. Направићемо 
пројекат и анализу свих основних школа и вртића, па ће се ускоро кре-
нути у интензивно сређивање. Ту мислим на фасаде, дворишта, фискул-
турне сале и све остало што је битно да би деца имала најбоље могуће 
услове и безбедно окружење – закључио је Мали.

топ тема

Савски венац је данас 
најбољи пример како 
се Београд развија и 

на који начин ће се развијати 
у наредном периоду, а све 
према новој стратегији Града 
Београда, која је усвојена 
2017. године, као и према 
новом Генералном урбани-
стичком плану.  

Као приоритет су поставље-
не три ствари − измештање 
индустрије из центра града, 
спуштање града на реку и 
прављење компактног града 
у којем ће пешаци, бицикли-
сти и јавни градски превоз 
имати приоритет – рекао 
нам је у разговору главни 
урбаниста Града Београда 
Милутин Фолић. 
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топ тема

САВСКИ ВЕНАЦ СПОЈ 21. ВЕКА И ТРАДИЦИЈЕ
У разговору са главним урбанистом Милутином Фолићем
Савски венац је општина која је направила највећи 
помак по питању хуманизације града − изградње 
града за људе, а не само за аутомобиле, чему је 
доказ и највећи број бициклистичких стаза − рекон-
струисаних и нових, али и оних које се у наредном 
периоду планирају. Данас је бициклистичком стазом 
повезана Аутокомада са Славијом, Бањица са Топчи-
дерском звездом, односно тај нови железнички чвор 
који ће бити на Прокопу, а у наредном периоду, кроз 
реконструкцију Улице кнеза Милоша, повезаћемо и 
Прокоп, односно Топчидер са центром града. Тако ће 
сви људи који живе на Дедињу и Сењаку, око Кнеза 
Милоша, моћи безбедно да дођу до центра града 
бициклистичком стазом – рекао је Фолић.

Нова бициклистичка стаза предвиђена је и рекон-
струкцијом Савске улице, док ће их у оквиру про-
јекта „Београд на води”, поред широких тротоара и 
дрвореда, имати све улице.

− Све је то у духу стремљења да се реафирмише 
пешачење, као и да се бицикл афирмише као пре-
возно средство баш као што је то случај и у Бечу, 
Љубљани, Копенхагену – каже главни урбаниста. 
 
Пројектом „Београд на води” Савски венац је коначно 
добио првих хиљаду метара Сава Променаде са силас-
цима на реку, са зеленим површинама, дрворедима, 
дечјим игралиштима, спортским теренима и осталим 
садржајима који иду уз реку, па је, према Фолићевим 
речима, управо то фокус Града − уређење јавних повр-
шина на најфункционалнији и најлепши начин. 
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− Читав низ урбаних џепова, којих има по целом 
граду, налазе се и на општини Савски венац, а један 
је свакако нови плато на Славији. Он представља 
трансформацију простора који је донедавно био 
спој дивље изграђених објеката и непрописно пар-
кираних аутомобила у један потпуно нов и друга-
чији јавни градски простор стављен на коришћење 
свим грађанима – истиче Фолић, док посебно на-
глашава да је Савски венац општина са највећим 
бројем директних страних инвестиција почев од 
„Београда на води”, са 1,8 милиона квадрата, који 
ће бити изграђени у наредном периоду. 

− Да би привукло овако велике стране инвеститоре, 
општинско руководство, као и градско, уложило је 
велики труд, показавши да се новац од страних 
инвестиција враћа у инфраструктуру и уређење 
града, али и у културу, мотивишући тако постојеће 
инвеститоре на поновне инвестиције и истовремено 
доводећи нове – посебно истиче Фолић и додаје да 
ће управо општина Савски венац у наредном периоду 
бити на највећем добитку када је у питању култура. 

Музеј града Београда, за који је прошле године 
урађен архитектонски конкурс, на основу којег се 
разрађују пројекти, биће на углу Немањине и Ресав-
ске улице, а почетак првих радова на уређењу не-
кадашње Војне штампарије која постаје музеј оче-
кују се већ крајем ове године. Такође,  Шпанска кућа, 
која се налази у Савамали, некада један од најлепших 
објеката у Београду, а данас је ругло овог дела града, 
биће реконструисана и постаће Кућа архитектуре, која 
ће у будућем периоду бити место на којем ће грађани 
моћи да се упознају и са свим новим архитектонским 
конкурсима који се расписују, као и да их погледају у 
галеријском делу. 

А како главни урбаниста каже, Кућа архитектуре ће 
имати и посебан простор за предавања, али и онај за 
дружења. Савски венац и Београд постаће богатији 
за један диван, наменски објекат, који ће тежити 
да грађане заинтересује за архитектуру и упозна их 
са чињеницом да нам од архитектуре, урбанизма и 
начина уређења јавних површина умногоме зависи 
квалитет живота у граду. 

 − Зграда данашње Железничке станице биће пак 
преуређена у Музеј историје Србије. Поред трга на 
коме ће се наћи споменик Стефану Немањи,  посебно 

је занимљиво и то што ће некадашњи индустријски 
објекат, некадашња ложионица у оквиру железничких 
капацитета, постати арт центар, такозвана Арт ложи-
оноца, којом ће се обогатити и разбуктати уметничка 
сцена и подизати интересовање грађана за културне и 
уметничке садржаје – нагласио је главни урбаниста. 

Да ће сви ови планови заживети и на најбољи начин 
подићи како ниво визуленог доживљаја, тако и ниво 
квалитета садржаја намењеног грађанима, показао 
је управо део код Геозавода, који је већ доживео 
такву, квалитетну трансформацију.    

И коначно, све што Град ради на територији општине 
Савски венац има један општи циљ – да подигне ква-
литет живота грађана. Тако је и са инфраструктурним 
пpoјектима који су у плану. 

Два велика инфраструктурна пројекта свакако ће 
опшину Савски венац учинити квалитетнијим и леп-
шим местом за живот. Наиме, ради се о пројектима 
замене постојећег трамвајског моста. У питању је 
његова трансформација у савремени мост, који ће, 
поред трамвајских шина имати још по две саобра-
ћајне траке, бициклистичке и пешачке стазе, а пове-
заће у свим видовима транспорта Савски венaц и 
Нови Београд. У наставку овог моста, Савски и Дунав-
ски амфитеатар биће повезани тунелом. Тако ће Сав-
ски венац бити директно повезан са Палилулом, 
чиме ће се за 11,5% смањити саобраћајне гужве у цен-
тру града и олакшати свакодневно кретање грађана. 

Други нови тунел Топчидер има за циљ да растерети 
транзитни саобраћај који данас иде преко Дедиња и 
Сењака. То значи да се из правца Бановог брда више 
не мора ићи кроз резиденцијални део Савског венца, 
већ се проласком кроз нови тунел излази директно 
на Аутокоманду. 
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Уследиће и реконструкција читавог низа великих 
сабраћајница − Улице кнеза Милоша, Савске, Кара-
ђорђеве улице, али и изградња нових великих  буле-
вара на териоторији Београда на води. 

− До краја ове године ту ћемо већ добити један такав 
булевар, паралелан са реком и Савском улицом, који 
ће у великој мери растеретити тренутно саобраћајно 
оптерећење у овом делу града – каже Фолић уз напо-
мену да је и за читав низ јавних простора планирано 
уређење. То је, пре свега, парк испред пословно-
стамбеног комплекса Skyline, код Мостарске петље, 
између аутопута и дела код Улице кнеза Милоша. 
Уређење целог приобаља, цео потез од Бранковог 
моста и дела на коме се ради силазак пешачке зоне 
– Кнез Михајлове на реку, све се то повезује са Сав-
ским венцем и приобаљем у овој зони.

Када је реч о Карађорђевој улици, коју смо до 
скора препознавали по теретном и аутобуском 
саобраћају, због аутобуске станице која је још увек 
у зони Савског амфитеатра,  дошло је, како Фолић 
каже, до фазе када може да се трансформише у 
предиван градски булевар, са чијим се уређењем  
креће ове године.  

− Прво ће се радити део између Бетон хале и Бран-
ковог моста, а у току је и израда пројекта како би 
се крајем ове године кренуло са уређењем дела на 
територији општине Савски венац − од Бранковог 
моста до железничке станице, где ће плато испред 

ње бити потпуно уређен, те наставка уређења у 
делу Савске улице, који ће се трансформисати у 
духу овог хуманог приступа у ком пешаци, бицикли-
сти и јавни градски превоз имају приоритет, а ауто-
мобили квалитетну проходност у овом делу града. 
Ово је посебно важно будући да су до сада и Савска 
и Карађорђева улица виђене као некаква граница 
између града, где је некада била индустријска, при-
вредна зона и онога какав је данас – онога што сада 
постаје срце града – са посебним задовољством 
каже Милутин Фолић, главни градски урбаниста. 
И поред свега набројаног, свакако вреди поменути 
један од најлепших пројеката планираних на Сав-
ском венцу. То је уређење пијаце. Не каже се без 
разлога да када одете у нови град, треба да одете 
на пијацу да бисте видели на ком је нивоу кул-
тура народа у чијем сте граду и земљи. У складу са 
тим, а према речима главног урбанисте, у наред-
ном периоду почеће уређење Сењачке пијаце по већ 
припремљеном, изузетно добром пројекту: 
– У овој години ћемо припремити техничку доку
менатцију, те ћемо крајем ове, или најкасније почет-
ком следеће године, ући у потпуну реконструкцију. 

Сењачка пијаца ће имати и подземни паркинг, али 
и затворен простор који ће током зимских месеци 
људима обезбедити боље и пријатније, како услове 
за рад онима који на пијаци раде, тако и пријатнији 
амбијент свима који долазе на пијацу. По угледу на 
пијаце у Барселони, Мадриду, ова пијаца ће имати 
и посебан део на галерији где ће све оно што се на 
њој излаже грађани моћи да дегустирају.

У претходне четири године Београд је доживео 
значајну трансформацију, судећи према свему што 
већ видимо и што ћемо у наредном периоду моћи да 
видимо, а општина Савски венац у томе предњачи. 

− У наредном периоду Савски венац ће коначно 
бити спуштен на реку, имаће одлично  уређене јавне 
површине, одличну понуду јавних садржаја и сасвим 
сигурно ће бити општина која нуди највиши квалитет 
живота у Београду. Биће то савршен спој 21. века и 
традиције – констатација је нашег главног урбанисте 
Милутина Фолића, којом смо завршили разговор.
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Пример добре сарадње грађана и општине  
ЕКО ПАТРОЛА ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ДОПРИНЕЛА 
ЛЕПШЕМ И УРЕЂЕНИЈЕМ ИЗГЛЕДУ ОПШТИНЕ

Пројекат „Еко патрола”, који је Градска општина Савски венац покре-
нула на иницијативу грађана током лета 2017. додатно је поспешио 

и интензивирао добру комуникацију са грађанима. 

У циљу бољег одржавања јавних зелених површина, Eко патрола интен-
зивно ради. Eкипе су свакодневно на терену и у договору са грађанима 
уређују запуштене јавне површине. У прилог томе говори и 60 локација 
потпуно уређених у претходном периоду. 

Неки од задатака које је обавила 
Eко патрола су и кошење траве, 
сакупљање лаког отпада, укла-
њање мањих депонија, уређива-
ње паркова, игралишта, тротоара, 
урбаних  џепова и других јавних 
површина на Савском венцу. Осим 
тога, екипе Еко патроле свакодне-
вно апелују на грађане да воде 
рачуна о својој околини и зеленим 
површинама које користе.

У наредном периоду настављамо 
истом динамиком са истим 
циљем − да нашу општину учини-
мо лепшим и уређенијим местом 
за живот.

Kомунални	неред	на	јавним	
површинама	грађани	могу	
пријавити	Еко	патроли	на	мејл:	
ekopatrola@savskivenac.rs 
или	на	писарници	Општине,	
сваког	радног	дана	од	7.30	до	
15.30	часова.

У сусрет потребaма 
грађана
ОДРЖАНО 16 ТРИБИНA 
НА ТЕМУ ПРИМЕНЕ 
НОВОГ ЗАКОНА 
О СТАНОВАЊУ И 
ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

Са циљем да изађе у сусрет 
потребама својих суграђана, 

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

Тим поводом је до краја 2017. 
године одржано 16 трибина. У три-
бинама је учествовало 722 пред-
ставника стамбених заједница, 
који су упознати са поступком 
регистрације стамбених заједница 
и избором управника.

за наше грађане
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Зато што су нам грађани на првом месту
БЕСПЛАТНО УЖИВАЊЕ НА ТАРИ ЗА 700 ПЕНЗИОНЕРА 
СА САВСКОГ ВЕНЦА

На бесплатне дводневне излете на Тару, у организацији општине, 
до краја 2017. годинe путовало је седам стотина пензионера са 

Савског венца. 

Хотелски смештај и домаћи специјалитети у којима су имали прилике 
да уживају био је само део добро осмишљеног боравака на једној од 
најлепших планина Србије. Боравак на Тари употпуниле су и посете 
манастиру Пустиња код Ваљева, и етно-селу Дрвенград на Мокрој 
гори, а током путовања групу је пратила лекарска екипа. 

Осим  уживања у чистом планинском ваздуху и чарима природе, 
пензионерима је увече приређена вечера уз музику, одакле су многи 
понели незаборавне утиске.

Позитивни утисци и бројне анегдоте које ће дуго препричавати наши 
најстарији суграђани повод су за бројна нова изненађења и бесплатне 
излете, које за њих, у наредном периоду, планира Општина.

Присутним грађанима подељени 
су обрасци пријаве за регистрацију 
стамбене заједнице, са огледним 
примерком записника са седнице 
стамбене заједнице и пописом 
документације потребне за реги-
страциjу стамбене заједнице. Ово 
је свакако била добра прилика да 
грађани поставе бројнa питања у 
вези са новим законом и добију 
детаљне одговоре. 

На иницијативу руководства 
општине, запослени у Одељењу 
за имовинско-правне и стамбене 
послове израдили су и Приручник 
за регистрацију стамбених за-
једница ГО Савски венац за све 
стамбене заједнице на терито-
рији општине. Приручником је 
на једноставан начин приближен 
поступак избора управника и 
регистрација њихових стамбе-
них заједница.

Трибине су водили члан Већа 
Градске општине Урош Трипко-
вић, начелница Одељења за 
имовинско-правне и стамбене 
послове Неда Кажић, регистра-
тор стамбених заједница Предраг 
Јовановић и начелник Одељења 
за грађевинске послове Дејан 
Фурјановић.

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 545 стам-
бених заједница и изабрано исто 
толико управника.
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НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ СА САВСКОГ ВЕНЦА

Општина Савски венац у сарадњи са хотелом „Jump Inn“ наградила 
је најбоље ученике основних школа са територије општине који су 

остварили високе резултате на републичким и градским такмичењима. 
Уручење награда за 34 најбоља ђака приређено је 29. децембра 2017. 
године у свечаној сали општине. 

Најбољим основцима су награде, у виду патика и школских торби, 
уручили члан Већа општине Савски венац Урош Трипковић и Горан 
Стефановић, правни саветник хотела „Jump Inn“. 

Из ОШ „Стефан Немања“ награђени су Исидора Симић, Дуња Спирко-
ски, Ана Шобић, Стефан Николић, Маша Попесковић и Коста Танкосић. 
Из ОШ „Исидора Секулић“ награђени су Алекса Милошевић и Ива Мило-
шевић. Из ОШ „Петар Петровић Његош“ награђени су Маја Огризовић, 
Вања Самарџић, Анастасија Бојовић, Мина Јеремић, Анђела Цакић и 
Милош Милошевић. Из ОШ „Радојка Лакић“ награђени су Маја Крстић, 
Ема Симовић, Наталија Шерифовић и Милена Војић. Из ОШ „Војвода 
Мишић“ награде су добили Катарина Лазић, Маша Дакић и Јована 
Милорадовић. Из ОШ „Војвода Радомир Путник“ награђени су Ана Нико-
лић, Дина Костић, Никола Миладиновић, Соња Ђуровић, Филип Атана-
совски, Милош Живановић, Миња Ћирић, Маја Алексић, Јаков Спасовић, 
Матеја Безаревић, Матеа Стошић, Владимир Миликић и Олга Зарић.

ЈЕР СВЕ ШТО РАДИМО ЗАЈЕДНИЧКИ ЈЕ ВАЖНО

До краја 2017. године више од пет хиљада пензионера са Савског 
венца преузело je персонализоване бенефит картице којe им 

омогућавају да остваре попусте приликом куповине у малопродајним 
објектима, апотекама... Сви власници сениор картица имаће и јефти-
није карте за спортско-рекративне центре и установе културе. 

− За сениор картицу влада велико интересовање, а број друштвено 
одговорних компанија које учествују у пројекту сваког дана се повећава. 
Циљ нам је да сваки пензионер дође до своје бенефит картице како би што 

пре могли да je користе и остварују 
попусте – рекла је председница 
општине Ирена Вујовић приликом 
посете сениорима у Ресавској 
улици, како би им лично уручила 
сениор картице.

Осим на шалтеру у Општини Савски 
венац, сениор картице пензионери 
могу преузети сваког радног дана 
на још три локације, и то у Булевару 
кнеза Александра Карађорђевића 
29, Поп Лукиној 17 и Динарској 
улици бр. 14.

Поред одличног одзива за сениор 
картице, велики je одзив грађана 
Савског венца и за пројекат „Да 
се ради и гради по твом“, који је 
покренуо Град Београд.

Грађани Савског венца су највише 
предлагали уређење фасада, више 
паркова, игралишта и бицикли-
стичких стаза. На реализацији ових 
пројеката ће се радити у наредном 
периоду, за шта је Град ове године 
издвојио 200 милиона динара, а 
Општина 10 милиона.

Само најбоље за основце 
са Савског венца 
БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ 
СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

За двомесечни  програм бесплат-
них курсева страних језика које је 

за основце са Савског венца, узра-
ста од 1. до 4. разреда, организова-
ла Градска општинa Савски венац, 
владало је велико интересовање. 
Више од 500 пријављених основаца 
током трајања програма похађало 
је два пута недељно курс одабраног 
страног језика. 

У просторијама Канцеларије за 
младе Савски венац, у улици Кнеза 
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личитих послова у општини попут подношењa захтева, информисањa 
о остваривању неког права или повластице. Контакт телефон шалтерa 
011/ 20-61-758 на услузи је сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова. 

Oпштина је обезбедила и тумача за знаковни језик зa глуве и наглуве 
особе које су услед информационих, комуникационих и других препре-
ка ограничене за пуно и равноправно учешће у друштвеном животу. 
Услуге тумача могу се користити понедељком од 9.00 до 17.00 часова у 
просторијама Услужног центра општине, а осталим радним данима по 
позиву. Заказивање се може извршити на број телефона 064/5596-561.

Особе са инвалидитетом свакодневно се суочавају са различитим врста-
ма баријера које им ускраћују једнаке могућности. Иако је у претходном 
периоду доста урађено на њиховој инклузији, чињеница је да не само 
општина, већ и читаво друштво, убудуће мора интензивније радити на 
уклањању свих постојећих препрека. Савски венац, као социјално одго-
ворна општина, настоји да у што већој мери подигне свест о положају осо-
ба са инвалидитетом, а овим примером доказује да сви грађани Савског 
венца имају равноправан положај и стандардно добар квалитет услуга.

Квалитетно слободно време за квалитетно одрастање 
наше деце
БЕСПЛАТАН БОРАВАК У „ПИОНИРСКОМ ГРАДУ”

Током школске 2017/2018.године, Градска општина Савски венац 
организује велики број ваннаставних активности за основце како 

би им омогућилa да своје време проведу на што квалитетнији начин.  
Тако је у новембру прошле године, за ученике свих основних школа са 
Савског венца Општина oбезбедила бесплатне организоване посете и 
боравак у Спортско-рекреативном центру „Пионирски град” у трајању 
од четири сата.

− Поред бројних бесплатних едукативних и спортско-рекреативних 
садржаја који су нашим малишанима на располагању у ДКЦ „Мајдан”, 
одлучили смо да за све основце са територије општине организујемо и 
бесплатан боравак у Спортско-рекреативном центру „Пионирски град” 
− рекла је том приликом председница општине Ирена Вујовић. 

За овај програм тада се се пријавило 1750 основаца са Савског венца, 
који су током боравка у Пионирском граду имали прилику да учествују 
у различитим едукативним радионицама и да се опробају у спортско-
рекреативним активностима на спортским теренима. Ученици су имали 
и обезбеђену ужину, као и аутобуски превоз од школе до Пионирског 
града и назад.  

Током трајања програма са основцима су се у Пионирском граду дру-
жили и  чланови Већа Градске општине Савски венац Милош Видовић, 
Урош Трипковић и Страхиња Кукић.

Милоша 47, малишани су по избору 
учили енглески, немачки или руски 
језик, и то по најсавременијим 
методама стручних предавача 
прилагођеним узрасту ученика. 

Због великог интересовања бес-
платан програм страних језика за 
децу ускоро ће бити настављен у 
КЗМ „Савски венац”.

Општина Савски венац 
води одговорну социјалну 
политику 
ОТВОРЕН ШАЛТЕР 
ЗА ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Унапређење положаја и заштитa 
права особа са инвалидитетом 

један je од важнијих стратешких 
циљева Градскe општинe Савски 
венац. Имајући у виду да особе 
са инвалидитетом своја права 
првенствено остварују на локал-
ном нивоу, у средини у којој 
живе, неопходно је да општина 
буде укључена и да подстиче све 
активности које су у функцији 
унапређења њиховог положаја. 

С тим у вези, недавно је у анексу 
општине отворен шалтер намењен 
особама са инвалидитетом. На 
овом месту биће им пружана 
помоћ приликом обављања раз-
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у сарадњи са
НА САВСКОМ ВЕНЦУ 
СПРОВЕДЕН НАЦИОНАЛНИ 
ПРОГРАМ „COCA COLA 
ПОДРШКА МЛАДИМА“

У оквиру националног програма 
„Coca Cola подршка младима“,  

током октобра и новембра 2017. 
године, у просторијама КЗМ Сав-
ски венац одржавале су се радио-
нице на којима су незапослени 
млади са територије града Бео-
града стекли нове личне и по-
словне вештине, кључне за лакше 
проналажење посла.

Полазници су имали прилику да 
уче о успешној комуникацији, 
пословној администрацији, упра-
вљању пројектима и припреми по-
словних планова. 

Током одржавања јесењег циклу-
са радионица, председница Град-
ске општине Савски венац Ирена 
Вујовић и директор сектора за од-
носе са јавношћу и комуникације 
компаније Coca Cola HBC Србија 
Драган Лупшић посетили су ра-
дионицу и том приликом иска-
зали узајамно задовољство због 
интересовања полазника про-
грама. Такође су поручили да ће 
и у наредном периоду излазак у 
сусрет потребама младих људи и 
подстицај запошљавања бити у 
фокусу  општине и компаније. 

− Програм који спроводимо у 
сарадњи са компанијом „Coca 
Cola HBC“ значајан је за све младе 

људе јер им омогућава да стекну додатна знања и вештине које ће им 
помоћи да постану конкурентнији на тржишту рада и лакше пронађу 
запослење −  рекла је том приликом председница општине.

Драган Лупшић је истакао да је у оквиру програма 1.000 младих из 14 
градова и општина Србије, који имају између 18 и 30 година, добило 
прилику да се усаврши на овим радионицама.

− Више од 500 младих похађало их је у Београду, а 40 је већ прона-
шло посао, што нас посебно радује, јер показује да смо на успешном 
путу. Наставићемо и следеће године са оваквим пројектима – нагласио 
је Лупшић и захвалио се Градској општини Савски венац, у чијој су се 
Канцеларији за младе одржавале радионице у Београду.

Програм едукативних радионица реализован је у 14 градова Србије у 
сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Националном службом за запошљавање, НАЛЕД-ом и општи-
нама у којима се спроводио. Едукативне радионице водили су серти-
фиковани стручњаци са великим искуством, као и менаџери компаније 
који су бити у улози ментора. 

До краја програма кроз радионице у читавој Србији прошло је око 
хиљаду младих, рачунајући оба циклуса реализована током пролећа и 
јесени 2017. године. 

Савски венац на мапи туристичке руте „Вински пут Београд“
ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ 
ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И УДРУЖЕЊА „ВИНСКИ 
ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Споразум о сарадњи између Градске општине Савски венац и 
Удружења „Вински путеви Србије“, потписан је 1. децембра 2017. го-

дине, у циљу заједничког спровођења будућих активности везаних за 
манифестацију „Бегеф“ и формирање „Винског пута Београд“.

Споразумом који су потписали председница општине Савски венац Ире-
на Вујовић и председник Удружења „Вински путеви Србије“ Зоран Рапајић 
предвиђено је да ово удружење уврсти општину Савски венац и туристичке 
субјекте са њене територије у туристичку руту „Вински пут Београд“, што ће 
директно повећати број посета, ноћења и продају артикала учесника.
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Председница општине Ирена 
Вујовић је указала да је општина 
Савски венац радо прихватила 
иницијативу компаније „Дунав 
осигурање“ , нагласивши да је 
смањење броја незапослених 
један од приоритета.

− Општина Савски венац увек радо 
прихвата овакве иницијативе и на-
дам се да ће и друге друштвено 
одговорне компаније следити при-
мер компаније „Дунав“. Едукација 
„Отворени дан“ намењена је свима 
који желе да сазнају нешто више о 
животном осигурању, с могућно-
шћу да неки од њих добију посао 
– рекла је том приликом Вујовиће-
ва, додајући да се пријавило неко-
лико десетина људи не само са 
Савског венца, већ и са целе тери-
торије Београда. 

У оквиру „Отвореног дана“ кан-
дидати за агенте продаје живот-
них осигурања имали су прилику 
да у непосредној комуникацији са 
представницима ове компаније 
сазнају више о самој индустрији 
осигурања, производима, као и о 
техникама и вештинама продаје.

Да су овакви пројекти у фокусу 
и саме компаније „Дунав осигура-
ње“, потврдио је и председник 
Извршног одбора компаније 
„Дунав осигурање“ мр Мирко 
Петровић.

У оквиру Београдског гастроенолошког фестивала, који је 2017. године 
имао своју премијеру у Кући краља Петра Првог, представљен је „Вин-
ски пут Београд“, који за сада броји девет винарија и пуно комплемен-
тарних садржаја. Општина Савски венац била је део ове манифестације 
у којој су, поред осталих, учествовале и познате винарије и ресторани 
са територије општине.

Фестивал „Бегеф“ је препознат као манифестација која доприноси 
бољем позиционирању општине Савски венац на туристичкој мапи, 
што је само један од разлога за наставак сарадње са Удружењем „Вин-
ски путеви Србије“.

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ И „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ 
У ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРОЈЕКТУ ПОДСТИЦАЊА 
ЗАПОШЉАВАЊА  

Са циљем да подстакне запошљавање грађана свих старосних доби, 
a посебно младих, Градска oпштина Савски венац је у сарадњи са 

Компанијом „Дунав осигурање“ покренула пројекат едукације на тему 
животног осигурања и регрутацијe нових агената продаје.  

Тим поводом у октобру прошле године одржан је „Отворени дан“ за 
будуће агенте продаје животних осигурања. 
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Да спорт буде доступан 
сваком детету
СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 
ОПШТИНЕ САВСКИ 
ВЕНАЦ И СД „ЦРВЕНА 
ЗВЕЗДА“

Oпштина Савски венац на челу са 
председницом Иренoм Вујовић 

активно ради на подизању свести о 
важности спорта исто колико и на 
подстицању деце на бављење спор-
том. Резултат оваквог опредељења 
и константног рада општине у том 
правцу огледа се и у недавно потпи-
саном Споразуму о сарадњи између 
Општине и Спортског друштва 
„Црвена звезда”. 

− Трудимо се да свим нашим су-
грађанима, а посебно деци, обе-
збедимо што више бесплатних 
садржаја. Захваљујем се Спорт-
ском друштву „Црвена звезда” 
и генералном секретару Игору 
Милојевићу на прихваћеној ини-
цијативи за сарадњу − рекла је 
приликом потписивања председ-
ница општине. 

Споразумом који је потписан, 
деци са Савског венца узраста 
од I до VIII разреда, омогућeно је 
да током 2018. године, организо-
вано, у пратњи својих родитеља 
или старатеља, бесплатно посе-
ћују одређене домаће утакмице у 
организацији клубова Спортског 
друштва „Црвена звезда”. Општина 
ће у договору са Спортским друшт-

вом  спровести анкету у основним школама и доставити списак заин-
тересованих ученика са пратиоцима, којима ће СД „Црвена звезда” 
обезбедити бесплатне улазнице.

Како спорт треба да буде доступан сваком детету, иницијативу општи-
не je похвалио и Игор Милојевић. 

− Надам се да ће ово бити дугорочна сарадња, како бисмо помогли 
деци да одаберу свој спорт и да буду учесници у спорту који ће им 
помоћи да се даље развијају. Ово је само један од видова сарадње и 
сматрам да од матичне општине и треба да почнемо све предлоге ка 
граду и држави Србији и да на тај начин помогнемо деци, не само са 
Савског венца, него из целог Београда и Србије да се што више баве 
спортом – истакао је Милојевић.

НОВЕ ИНФУЗИОНЕ ПУМПЕ ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ 
ДЕЧИЈУ КЛИНИКУ У ТИРШОВОЈ

Универзитетскoj дечијоj клиници у Тиршовој, председница општи-
не Савски венац Ирена Вујовић и директор компаније „Sequester 

Employment“ Дејан Јеремић донирали су три инфузионе пумпе које је 
обезбедила ова друштвено одговорна компанија.

Директор Универзитетске дечје клинике проф. др Зоран Радојчић из-
разио је захвалност председници Ирени Вујовић на помоћи и подршци, 
као и власнику компаније „Sequester Employment“ Дејану Јеремићу 
на донацији која је веома значајна за лечење малишана у Тиршовој, 
будући да је недовољан број инфузионих пумпи, кao и стање у којима 
се налазе постојеће пумпе, један од проблема са којима се клиника 
суочава, због чега су се и обратили  општини Савски венац за помоћ. 

Инфузионе пумпе су апарати којима се прецизно могу дозирати лекови 
и раствори, што је посебно важно код деце, новорођенчади и одојчади, 
јер је примена већине лекова немогућа, чак и опасна без примене 
ових пумпи. Поједини лекови, посебно цитостатици намењени деци 
оболелој од рака, могу угрозити живот детета ако се дају преспоро или 
пребрзо, а довољан број инфузионих пумпи омогућава да деца примају 
и по неколико лекова истовремено.

Имајући у виду да су деца посебно осетљива на грешке при дозирању 
раствора и лекова, набавка пумпи омогућава унапређење квалитета и 
безбедности пружене здравствене заштите.
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интервјуАНДРЕА АРСОВИЋ

Андреа Арсовић, српска репрезентативка у 
стрељаштву, рођена је 1987. године у Дрвару. 
Стрељаштвом се бави од 2000. године и по-

тиче из Партизанове школе стрељаштва, чији је и 
данас члан. Клупски и репрезентативни тренер јој 
је Доневић Драган. Такмичи се у три олимпијске дис-
циплине: ваздушна пушка 10 m, тростав (3 x 20) и 
мали калибар 60 лежећи. Њени спортски резулта-
ти су значајни и заузимају високо место у историји 
стрељачког спорта Србије. Од 2005. године је ак-
тивни члан репрезентације, а те године је била и 
првакиња Европе за јуниорке екипно у Београду, у 
дисциплини малог калибра 60 лежећи. Исте године 
победила је на првенству Балкана у Румунији у дисци-
плини ваздушна пушка. У сениорску репрезентацију 
ушла је 2007. године, иако је по годинама још увек 
била јуниорка. 

Част јој је указана да стартује на првенству Балкана, где је екипно заузела прво место у дисциплини ваздушна 
пушка. Изванредан међународни успех постигла је 2009. године, када је на Медитеранским играма у Пескари у 
Италији заузела прво место и оборила два рекорда Медитеранских игара. 

Наредних година Андреа ниже успехе један за другим, а број освојених медаља и оборених рекорда на светским и 
европским такмичењима постаје све већи. 2010. године постала је појединачно првакиња Европе ваздушном пуш-
ком, а сезону 2012. године започела је са освојеном златном медаљом у Минхену на највећем светском турниру. 
Оборила је светски рекорд у дисциплини ваздушна пушка и заузела прво место у малокалибарској дисциплини 3 
x 20 на Светском купу у Кореји 2013. године, а на првим Европским играма у Бакуу освојила је појединачно златну 
медаљу 2015. године. Наредне године на Европском првенству у Ђеру освојила је златну медаљу појединачно и у 
екипној конкуренцији, а потом и злато на Светском купу у Минхену и кристални глобус у финалу Светског купа у 
Болоњи. На државном првенству ваздушним оружјем 2017. године освојила је титулу првака државе. 

Андреа је добитница и великог броја признања. За најуспешнију спортискињу Стрељачког савеза Србије изабра-
на је 2014. и 2016. године, а осам пута је изабрана за најбољу спортискињу ЈСД Партизан. Добитница је и пре-
стижне Мајске награде Спортског савеза Србије за 2015. годину.
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Освојила си злато и велики Кри-
стални глобус за тријумф ваздуш-
ном пушком на финалном турниру 
Светског купа у Њу Делхију. Како се 
осећаш након убедљивог тријумфа? 

Крајем октобра сам се вратила 
из Индије. Мало је рећи да сам 
пресрећна због остварених ре-
зултата. Одбранила сам златну 
медаљу, односно златни кристални 
глобус са финала Светског купа. 

Напоран рад, велико одрицање, као 
и моја жеља, уз план мог тренера 
Драгана Доневића, довела је до 
тога да и ову годину завршим као 
друга на светској ранг листи. Поред 
златне медаље, вратила  сам се и 
са сребрном у дисциплини микс 
тимова. Све је то показатељ колико 
волим свој посао и да радим врло 
посвећено. 

Недавно си, поводом прославе 72. 
рођендана Партизана, добила по-
себно признање од свог клуба за 
освојену златну медаљу на Европ-
ском првенству. Шта за тебе значи 
то признање и колико је важна под-
ршка клуба?

Срећна сам, јер сам од првог кон-
такта са стрељаштвом у Партизану. 
Подршка коју имам годинама је 
огромна. И сва признања која су ми 
додељена, што за моје резулатате 
и то што сам 10 година примала 
награде за најбољу спортискињу 
Партизана, само је мотив да бу-
дем још боља. Поносна сам на 
цео колектив, који поред мене 
остварује највише резултате на ев-
ропским, светским првенствима и 
Олимпијским играма.

Шта те је подстакло да се опреде-
лиш за стрељаштво, с обзиром да 
га многи сматрају мушким спортом? 

И ја сам мислила да је стрељаштво 
мушки спорт. По наговору друга у 
6. разреду сам сасвим случајно от-
ишла први пут у стрељану. Тада су 
све моје предрасуде пале у воду. 

Одушевило ме је то, а и привукло, 
што је било више девојчица него 
дечака. Како то бива, прво ме је 
привукло друштво мог узраста, а 
затим и сам спорт. 

По природи сам јако мирна и 
стрпљива, тако да сам се врло 
брзо снашла у индивидуалном 
спорту. Могу вам рећи податак 
да и дан-данас на свим највећим 
такмичењима увек има више так-
мичарки него такмичара.

Какви су услови за бављење 
стрељаштвом у Србији? 

Услови су веома тешки, јер немамо 
малокалибарско стрелиште, али 
уз велику помоћ Министарства 
омладине и спорта и Олимпијског 
комитета Србије све што овде у 
Србији немамо они обезбеђују кроз 
наше индивидуалне програме и не 
жалим се, јер могу раме уз раме да 
се такмичим са најбољим такмичар-
кама из много богатијих земаља.

Какви су ти планови за наредни 
период?

Очекује ме јако дуга и напорна се-
зона. У фебруару имамо Европско 
првенство у Мађарској. Затим че-
тири светска купа, Медитеранске 
игре и Светско првенство у Јужној 
Кореји, које је нама на сваке четири 
године и финале светског купа, 
јер сам се директно пласирала 
освојивши златну медаљу прошле 
године у Индији. 

Имам сјајан тим са којим радим већ 
годинама, ком сам захвална, јер не 
бих напредовала да сви заједно не-
мамо исте циљеве. 

Била си промотер првог Сајма 
спорта, који је организовала 
Општина Савски венац. Какве ути-
ске носиш са овог догађаја?

Веома сам поносна што сам била 
промотер првог Сајма спорта 
Савског венца. Одушевљена сам це-
лим пројектом и организацијом. 

Носим дивне утиске, јер смо по-
слали поруку грађанима о важности 
бављења рекреативним спортом 
и потрудили смо се да што више 
деце укључимо у активно бављење 
спортом. Надам се да ће пројекат 
прерасти у дивну традицију.

Шта сматраш својим највећим 
успехом?

Тешко је издвојити само један 
успех. Поносна сам на све оства-
рено – учешће на Олимпијским 
играма у Лондону и Рију, златна 
медаља са Европског првенства, 
три светска рекорда и преко шест, 
чини ми се, европских (само два 
су оборена ове године), пет кри-
сталних глобуса са финала свет-
ског купа...

С обзиром да живиш на Савском 
венцу, реци нам шта највише волиш 
на својој општини? 

Од када је на чело општине дошла 
председница Ирена Вујовић, види 
се велики помак у спортском и 
културном животу Савског венца, 
а самим тим и грађани су стекли 
поверење у надлежне. 

Велики допринос је дат за децу, 
почев од уређења и обнове школа, 
паркова, а посебна пажња усме-
рена је на пензионере и старије 
грађане, и могу да вам кажем да 
сам поносна што живим у најлепшој 
општини у Београду.
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мој Савски венац има

Једноспратница у Бирчаниновој број 21 на Сав-
ском венцу чувар је многобројних занимљивих 
прича из српске историје и дом једне од нај-

угледнијих породица која је изнедрила неколико 
високих официра, политичара и министара. 

Ово здање, познатије под именом „Kућа Вељковића“, 
саграђено половином 19. века, проглашено је спо-
меником културе 1967. године, а од 2006. године от-
ворено је за Београђане сваког септембра у време 
обележавања Дана европске културне баштине.

Наш домаћин, госпођа Катарина Вељковић, про-
фесор руског језика, ћерка Војислава Вељковића, 
индустријалца, директора првог парног млина и 
пиваре, испричала нам је причу о овом здању, о 
породици Вељковић и многим историјским за-
нимљивостима у вези са кућом у којој је одрасла.

Прича о породици Вељковић почиње од пара-
ћинског кнеза Вељка Миљковића, који је у Првом 
српском устанку водио преговоре између Карађорђа 

и Хафиз-паше. Његов син, судија Јован Вељковић, 
учествовао је у писању првог српског Устава. У 
време успона Србије у 19. веку, Вељковићи су купо-
вали турску земљу, а према Катарининим речима, 
имали су и прву воденицу у Параћину.

„Јован Вељковић је свог сина Стојана послао на 
студије у Хајделберг, где је докторирао права, а по 
повратку у Србију је радио као професор Римског 
и Кривичног права. На његова предавања нису до-
лазили само студенти, већ и београдско станов-
ништво. Кнез Михаило, који је био врло отворен 
човек, у том тренутку налази да нове идеје могу 
бити опасне, па је Стојан Вељковић послат у Ваљево 
да буде судија.Тамо је радио на реорганизацији 
суда, а и дан-данас се у ваљевском суду може чути 
та његова чувена реченица − Од данас суд ради 
дању и ноћу, становништво не треба да чека на 
правду ни на Стојана Вељковића. Након тога, Стојан 
је са једном групом Београђана основао „Врачар-
ску задругу“ и тако је настала идеја првог акцио-
нарског млина“, објаснила је Катарина Вељковић, 

КУЋА ВЕЉКОВИЋА 
− Београдска ризница културе и историје
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додајући да је Стојан имао два сина − Катарининог 
деду Јована, који је био официр, и Војислава, који је 
студирао права у Паризу.

Говорећи даље о породичном стаблу Вељковића, 
сазнајемо од Катарине и то да је, попут оца, на-
кон доласка из Париза, Војислав Вељковић радио 
као професор Римског и Кривичног права када се 
укључио у политику и индустрију. Постављен је за 
министра финансија у Краљевини Југославији и тво-
рац је југословенског динара.

„Док је студирао у Паризу, дружио се са слика-
рима, писцима, песницима…Tу је започео своју прву 
уметничку колекцију, која је до његове смрти била 
смештена у Крунској улици, након чега је премеш-
тена у музеј у Бирчаниновoj улици, који је сази-
дао његов брат Јован. Воја Вељковић је сарађивао 
са Бетом Вукановић и Пајом Јовановићем, истак-
нутим сликарима који су му помагали да усаврши 
колекцију. Павиљон у Бирчаниновој са више од три 
стотине слика и цртежа, красиле су и скулптуре, чак 
21 скулптура ренесансних и Микеланђелових од-
лива оригинала. За време немачке окупације, музеј 
је био затворен, а након ослобођења, павиљон је 
проглашен пословним простором. Tада су и све 
слике скинуте са зидова, a касније су почеле и да 
нестају, док су скулптуре и данас на броју (осим 
једне) и налазе се на Ликовној академији.”, додала 
је Катарина Вељковић.

„За време бомбардовања Београда 1944. године, 
отац нас је послао ван града док су он и деда остали 
у кући. Делили смо кућу са још једном породицом 
и остали ту до краја рата. Две године потом, жи-
вели смо у пивари Вајферт код нашег књиговође, а 
након тога се вратили у Бирчанинову, где су се усе-
лили заштићени станари. Нас шесторо је живело у 
две собе... Делили смо судбину. Мој отац је извесно 
време провео у затвору, a када нам је имовина на-

ционализована, отац је ослобођен. Србију смо на-
пустили 1953. године“, присетила се Катарина, која 
је имала шеснаест година када су се преселили у 
Француску.

„Било је веома тешко, почели смо од нуле. Моји 
родитељи су у почетку радили тешке послове, а 
становали смо код пријатеља скоро до моје удаје. 
Живели смо врло скромно, али се у нашој кући 
много водило рачуна о образовању, читању, учењу 
језика...“, сећа се Катарина.

По повратку у Србију, Катарина је затекла потпуно 
празну и девастирану кућу, која је након поправке 
кровa, електрикe и водоводa, отворена за јавност 
2006. године, изложбом карикатура Бете Вукановић. 
Захваљујући упорности Катарине Вељковић, након 
шест година, средствима Града Београда, обновљена 
је и фасада. Тада је Катарина одлучила да Kућу 
отвори за јавност и на тај начин се одужи граду.

У оквиру „Дана европске баштине 2017“, у Кући 
Вељковића одржана је изложба „Башта као огле-
дало историје и културе“ у организацији Удружења 
„Старе куће Србије“, чији је оснивач Катарина. Ово 
удружење придружено је Европској организацији 
историјских кућа.

Након много година je Кућа Вељковића уврштена у 
културно-историјски садржај и програм општине, 
због чега је Катарина изразила посебну захвал-
ност  Градској општини Савски венац. Иако је свој 
живот изградила у Француској, и без обзира на 
бројне неправде које су задесиле њену породицу, 
са поносом истиче да је Српкиња и да је њен дом у 
Бирчаниновој 21.

Планови које и Катарина и Општина имају за на-
редни период, исти су – Бирчанинова 21 наставиће 
да привлачи и окупља грађане различитим култур-
ним догађајима.
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превентива – пола здравља

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

Као део континуиране кампање у борби против рака 
дојке, а поводом обележавања Међународног 

месеца борбе против рака дојке, бесплатне превен-
тивне прегледе дојки, без упута и здравствене књи-
жице, могле су, 24. октобра 2017. године, да обаве 
све суграђанке са Савског венца. Осим ултразвучног 
прегледа дојки, даме су биле у прилици и да искон-
тролишу крвни притисак и измере ниво шећера у крви 
у амбуланти Завода, у Савској 23.

Инфо +
Рак дојке представља водећи узрок обољевања и 
умирања од малигних болести у женској популацији 
широм света. Према подацима Светске здравствене 
организације, у свету се годишње региструје скоро 
1.700.000 оболелих жена, док од исте болести сваке 
године умре преко пола милиона њих. Ни Србија 
према стопи обољевања не заостаје, па је тако и у 
нашој земљи рак дојке најчешћи малигни тумор у 
женској популацији. Процене су да чак свака осма 
жена у Србији током свог живота оболи од рака 

дојке. Октобар се, као Међународни месец борбе 
против рака дојке, обележава у многим земљама 
широм света како би се скренула пажња на високу 
распрострањеност овог обољења и подигла свест, 
пре свега, опште јавности о значају превенције и 
раног откривања, као и о могућностима правовре-
меног започињања лечења особа оболелих од рака 
дојке. Откривањем рака дојке у раној фази болести 
ствара се могућност за његово ефикасно лечење. 
Правовременом применом одговарајуће савре-
мене терапије и даљим континуираним третманом, 
могуће је спасити пуно живота и значајно унапре-
дити квалитет живота оболелих жена.

Током октобра сви гра-
ђани Савског венца 

могли су да обаве и бес-
платне превентивне 
ултразвучне прегледе 
крвних судова врата, 
али и да преконтролишу 
крвни притисак и измере 
ниво шећера у крви у За-
воду „Железнице Србије“.

Уз могућност да без упута и здравствене књижице 
све обаве на једном месту, грађани су као и сваки 
претходни пут, од лекара Завода добили корисне са-
вете o здрављу.

Инфо +
У Србији је мождани удар први узрочник умирања код 
жена, а други код мушкараца.  Стручњаци процењују 
да годишње 25.000 људи доживи инфаркт мозга, од 
којих 7.500 умре. Статистика показује и да од укупног 
броја оних који доживе мождани удар међу њима је 
више од 1.000 људи млађих од 40 година. Разлог за то 
је што су млади све чешће гојазни, хронично под стре-
сом, конзумирају цигарете, немају редовну физичку 
активност и неправилно се хране. Кaкo би сe спрeчили 
ризици пoпут висoкoг крвнoг притискa, бoлeсти крвних 
судoвa и других хрoничних бoлeсти, кojи мoгу изaзвaти 
мoждaни удaр, саветује се здрав начин исхрaнe, смa-
њeњe тeлeснe тeжинe, физичка aктивнoст и редовни 
превентивни прегледи.

Градска општина Савски венац, у сарадњи са Заводом за здравствену заштиту радника 
„Железнице Србије“ и Домом здравља „Савски венац“, редовно организује акције 
бесплатних превентивних прегледа са циљем да скрене пажњу грађанима на значај 
превенције и ране дијагностике у очувању здравља.

БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ГРАЂАНЕ
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Савски венац инфо СВЕ НАШЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ НА САЈМУ 
ЕТНО ХРАНЕ И ПИЋА

Градска општина Савски венац учествовала je на 12. Сајму етно хране 
и пића, који je организован под покровитељством Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Града 
Београда, а уз подршку Привредне коморе Србије и Задружног савеза 
Србије. На најзначајнијој регионалној смотри произвођача репрезен-
тативних традиционалних производа, представљена је разнолика по-
нуда хотела, ресторана, хостела и осталих излагача са Савског венца у 
организацији Туристичке организације општине, а приређен је и кул-
турно-уметнички програм.

У име Градске општине Савски венац присутнима се обратио председник 
Скупштине ГО Савски венац Немања Берић.

На сајму су се представили хо-
тели „Radison Blu Old Mil“, „Jump 
Inn“, „Завичај“ , хотел „Бристол“, 
хостел „Inn Downtown“, ресто-
рани „Дом гарде“ и „Кнежев 
лад“ и други, као и произвођачи 
меда „Пчелињак Симоновић“ са 
Сењака, а посебну презентацију 
имао је ресторан „Станица 1884“. 
Туристичку понуду и презентацију 
пратио је наступ Културно-
уметничког друштва „Талија“.

ПРЕДСТАВЉЕН „ВИНСКИ ПУТ БЕОГРАД“ У КУЋИ 
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ

Општина Савски венац пружила је подршку формирању „Винског 
пута Београд“, који је у октобру представљен у Кући краља Петра 

Првог на Сењаку, у оквиру првог Београдског гастроенолошког фести-
вала „Бегеф 2017“. 

Манифестација је окупила велики број посетилаца − љубитеља вина, 
привредника и познатих личности са Савског венца, који су у прелепом 
амбијенту Куће краља Петра Првог уживали у дегустацији вина са „Вин-
ског пута Београд“. 

Посетиоце и госте поздравила је 
председница Градске општине 
Савски венац Ирена Вујовић, из-
разивши задовољство што је 
општина део манифестације у 
којој, поред осталих, учествују и 
познате винарије и ресторани са 
територије Савског венца.

Према речима председника Удру-
жења „Вински путеви Србије“ Зо-
рана Рапајића „Вински пут Београд“ 
за сада броји девет винарија и 
пуно комплементарних садржаја 
– велики број ресторана, смештај-
них капацитета и два етно-села. 

Он је захвалио председници оп-
штине Ирени Вујовић на пруженој 
подршци у организацији ове 
манифестације и изразио наду да 
ће Кућа краља Петра Првог 2018. 
године бити домаћин Београдском 
гастроенолошком фестивалу.
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Осим великог броја грађана, 
догађају је присуствовала и град-
ска секретарка за културу Ивона 
Јевтић, која је такође уживала у 
раскошном гласу и таленту наше 
познате оперске диве. Том прили-
ком она је похвалила рад Градске 
општине Савски венац.

− Посебно бих извојила успехе 
које је постигла установа у којој 
се налазимо − Кућа краља Петра, 
која је ове године  потпуно ре-
конструисана, а у којој грађани 
и публика могу током читаве го-
дине да посећују бројне догађаје, 
попут изложби, концерата и раз-
личитих радионица – истакла је 
Ивона Јевтић. 

На крају вечери Јадранка Јовановић је потписивала свој ЦД и поклањала 
посетиоцима.

Две хиљаде  осмеха − најлепши почетак нове 2018. године
ПОДЕЉЕНО ДВЕ ХИЉАДЕ НОВОГОДИШЊИХ 
ПАКЕТИЋА МАЛИШАНИМА СА САВСКОГ ВЕНЦА

НОВОГОДИШЊЕ 
ДРУЖЕЊЕ СА ЈАДРАНКОМ 
ЈОВАНОВИЋ У КУЋИ 
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ

У сусрет празницима Градска 
општина Савски венац прире-

дила је 28. децембра 2017. године 
за своје грађане новогодишње 
дружење у Кући краља Петра 
Првог, а специјална гошћа била је 
оперска дива Јадранка Јовановић.

Уз хор „Краљице Марије“, Јадранка 
Јовановић je извела неколико пе-
сама, а модератор Нина Мудринић 
публику је током вечери провела 
кроз најзначајније тренутке њене 
каријере откривши да је наша 
оперска дива одржала преко 
две хиљаде концерата, добила 
најзначајније српске и европске 
награде, снимила трајне снимке, 
сарађивала са великанима по-
пут певачa Пласидa Домингa, 
диригентa Клаудиа Абадa, као и то 
да је концерте одржала у Карнеги 
холу, миланској Скали, театру Ли-
цео, Опери у Торонту и на многим 
другим местима у свету и код нас.
 
Уз честитке и лепе жеље свим 
присутнима, председница оп-
штине Ирена Вујовић захвалила 
се грађанима на интересовању и 
учешћу у великом броју програма 
које за њих организује Градска 
општина Савски венац, а уједно је 
најавила још богатији програм за 
2018. годину.
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Другу годину за редом, 1. јануара, на платоу испред Музеја 
Југославије, новогодишња манифестација „Парк отвореног срца“, 

изазвала је велико одушевљење свих присутних посетилаца. 

Програм манифестацијe по-
чео је наступом кловна Пере 
на бини, док су се анима-
тори дружили са децом у пу-
блици. Најмлађи посетиоци су 
имали прилику да погледају 
дечију представу „Лаза ма-
мина маза“, а потом да се за-
баве уз мађионичара и Зеку 
аниматора. Свој наступ имала 
су и деца из Предшколске уста-
нове „Савски венац“, а у музич-
ком делу програма наступиле 
су Сестре Гобовић. Најмлађе је 
на манифестацији забављао и 
Предраг Вуковић Пеђолино, а 
на крају главног дела про-
грама уприличена је подела 
новогодишњих пакетића.

− Око две хиљаде малишана 
са Савског венца добило је 
новогодишње пакетиће које је 
обезбедила Градска општина 
Савски венац. Брига о најмлађима 
је наш приоритет и трудимо се 
да током целе године за децу са 
Савског венца обезбедимо што 
већи број бесплатних садржаја, а 
у предстојећој години биће их још 
више – том приликом је рекла 
председница општине Ирена 
Вујовић, која се посебно захва-
лила родитељима који су током 
претходне године достављали 
предлоге и иницијативе, на 
основу којих је обновљено пет 
дечијих игралишта и изграђено 
два нова, а у плану је изградња 
још три нова игралишта у наред-
ном периоду. 

Осврћући се на претходну годину, председница општине је подсетила 
да су у свим основним школама на територији општине обновљени 
тоалети, да је фискултурна сала у ОШ „Војвода Радомир Путник“ пот-
пуно реконструисана, као и да је буџетом за 2018. годину предвиђено 
дупло више средстава за улагања у уређење школа и вртића у односу 
на претходну годину. 
 
Поделa новогодишњих пакетића најмлађима са територије Савског 
венца један је од највеселијих тренутака који је ове године употпунио 
и програм Туристичкe организацијe Савски венац, која је организо-
вала промоцију домаћих производа, рукотворина и старих заната. 

ВЕСЕЛИ БОЖИЋ НА 
САВСКОМ ТРГУ

За малишане на територији оп-
штине Савски венац, сваки ви-

кенд од Бадњег дана до краја 
јануара био је права весела бајка. 
„Весели Божић”, како је назив 
манифестације током које су при-
ређене многобројне представе у 
оквиру културно-забавног програма 
за децу, најмлађе су обрадовали 
и кловнови, маскоте Дизнијевих 
јунака и разни аниматори.

Програм „Веселог Божића“ про-
шарали су вредни људи који чувају 
дугу традицију наших старих 
заната и рукотворина на чијим 
су се штандовима заустављали 
многобројни посетиоци. 

Осмишљена да унесе радост у 
сусрет највећем хришћанском 
празнику и у том духу настави да 
весели грађане до краја јануара, 
манифестација је 13. јануара, на 
дан српске Нове године, понудила 
одличан музички програм вели-
ког броја младих неафирмисаних 
бендова и извођача свих музичких 
жанрова − рок, поп, џез, који су се 
на бини смењивали од поподнева 
до после поноћи.
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да се упознају са интересантним елементима који чине геотуристичку 
допуну Топчидерског парка. Излет је подразумевао предавање о гео-
лошким карактеристикама Београда, обилазак геолошке атракције 
„Машин Мајдан“ у Топчидерском парку, а потом обилазак места убиства 
кнеза Михаила Обреновића и посету споменику на Кошутњаку, поди-
гнутом немачким и српским војницима који су настрадали у борбама за 
Београд у Првом светском рату. 

Највећу пажњу у склопу „Дана европске баштине“ привукла је „Шетња 
музејима Сењака“, која је 30. септембра окупила велики број радозналих 
посетилаца у обиласку три установе културе − Куће краља Петра Првог, 
Музеја афричке уметности и Легата Петра Лубарде. Сва три објекта 
део су заштићене просторне културно-историјске целине Топчидер, про-
глашене за културно добро од изузетног значаја за Републику Србију. 
Шетачи су најпре имали прилике да се упознају са појединостима из 
последње две године живота краља Петра I, које је провео у овом 
летњиковцу на Топчидерском брду, а након десетак минута хода, стигли 
су у пространо двориште Музеја афричке уметности.

Више од две хиљаде експоната из Африке смештено је у необичном 
објекту ушушканом у сењачко зеленило, на месту некадашњег атељеа 
сликара и политичког радника Моше Пијаде. Последња станица ове 
несвакидашње шетње био је Легат Петра Лубарде, репрезентативно 
здање у којем је смештена богата заоставштина једног од наших 
најзначајнијих ликовних уметника друге половине XX. века. Слике, 
цртежи и графике, али и намештај и лични предмети великог сликара, 
изложени су у овом легату, који је потпуно реконструисан и отворен за 
јавност 2014. године. Због великог интересовања, 1. октобра 2017. ор-
ганизована је још једна шетња музејима Сењака са идејом да буде увр-
штена у редовну понуду ових установа.

Осим организованих посета, Кућа краља Петра Првог је, за време „Дана 
европске баштине“, била центар многобројних културних дешавања. 
Посетиоци су могли да погледају самосталну изложбу „Cinque Terre“, 
аутора Душана Јововића, а 21. септембра обележена је годишњица 
крунисања краља Петра Првог Карађорђевића у присуству председника 
Скупштине ГО Савски венац Немање Берића. У склопу програма који је 
приређен у Кући краља Петра Првог, поводом обележавања овог важ-
ног датума, присутни су имали прилике да погледају филм „Крунисање 

БОГАТ ПРОГРАМ НА 
САВСКОМ ВЕНЦУ ЗА 
„ДАНЕ ЕВРОПСКЕ 
БАШТИНЕ 2017“

Mанифестација „Дани европске 
баштине 2017“ у Београду обе-

лежена je темом „Наслеђе и при-
рода – лепеза могућности“. Своје 
већ традиционално учешће Градска 
општина Савски венац потврдила је 
читавим низом културних дешавања.

Грађани су имали прилике да 
16. септембра 2017. године на 
„Међународни дан пешачења” 
уживају у пешачкој тури дуж Савске 
променаде у организацији Градске 
општине Савски венац и њене 
Туристичке организације и Центра 
за урбани развој, као и да, кроз 
тематско вођење, сазнају више о 
мостовима Савског венца. У склопу 
ове туре организован је и обила-
зак подземних лагума Београда, а 
осим тога, Градска општина Савски 
венац је, у сарадњи са компанијом 
„Београд на води“, организовала 
обилазак зграде Геозавода и 
пројекта „Београд на води“, током 
којег су заинтересовани грађани 
имали прилике да се упознају са 
детаљима око уређења овог дела 
града и макетом Београда на води.

Захваљујући сарадњи Градске оп-
штине Савски венац, ТО ГО Савски 
венац, Природњачког музеја 
и ГСП Београд организована је 
занимљива еколошка геотури-
стичка тура „Машин мајдан“. Сви 
заинтересовани су имали прилику 

КУЛТУРА НА ДОХВАТ РУКЕ Савски венац инфо
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краља Петра Првог Карађорђевића“ из 1904. године, презентацију 
одређених слика прикупљених за овај догађај у сарадњи са Историјским 
музејом, као и кратко предавање професора историје Милана Сретића. 
У овом велелепном здању на Сењаку током „Дана европске баштине 
2017“ одржан је и концерт класичне музике у оквиру програма „Звуци са 
Сењака“, а за крај манифестације одржана је изложба „Арт Маркет“, ака-
демске сликарке Славице Шаловић Новаковић.  

У склопу „Дана европске баштине“ у Кући краља Петра Првог одржано је 
и занимљиво вече посвећено Луки Ћеловићу Требињцу, „Оцу Савамале“, 
и једном од највећих српских добротвора, у организацији Градске оп-
штине Савски венац. 

Део програма на Савском венцу 
била је и Кућа Вељковића, у којој 
је одржана изложба „Башта као 
огледало историје и културе“, у 
организацији  Удружења „Старе 
куће Србије“. У складу са темом 
манифестације „Културно наслеђе 
и природа“, Градска општина је 
организовала културно-тури-
стичке бициклистичке туре на 
територији Савског венца, као и 
традиционалну акцију „Дан без 
аутомобила“ на Топчидерском 
венцу, која је окупила велики број 
малишана предшколског узраста.

За време „Дана европске баштине 2017“ у ДКЦ Мајдан представљен је 
пројекат „Креативна лабораторија“, са низом радионица под називом 
„SAVE THE WOOL“ у организацији RE: Crafts – кластер. А истовремено је 
и у зградама општине Савски венац приређен интересантан програм. 
Тематско предавање Данице Шмиц „Помажући другима, помажемо себи“ 
одржано је у просторијама општине у Кнеза Милоша 47, док су у Свечаној 
сали општине били изложени ликовни радови из фундуса Градске оп-
штине Савски венац. У протеклих 60 година, колико општина постоји, 
одржано је стотине најразличитијих изложби. Међутим, општина публици 
никада није на једном месту понудила слике које су у њеном власништву, 
те је манифестација „Дани европске баштине 2017” била идеална прилика 
да се представи колекција ликовних радова, од којих знатан број датира 
из педесетих и шездесетих година прошлог века.

Сјајна изложба под називом „Му-
зичко издаваштво у Београду 
између два светска рата“ одржана 
је у просторијама КУД „Абрашевић“, 
на којој је представљена приватна 
колекција породице Ковачић, а као 
круна дешавања у оквиру „Дана 
европске баштине 2017“ на Сав-
ском венцу, одржан  је концерт КУД 
„Абрашевић“ у Ресавској 78.

ОДРЖАНА ИЗЛОЖБА 
„СВА ЛИЦА СРПСКОГ 
ДИПЛОМАТЕ НУШИЋА“ 
У КУЋИ КРАЉА ПЕТРА 
ПРВОГ

Прва изложба из циклуса знаме-
ните српске дипломатске поро-

дице „Сва лица српског дипломате 
Нушића” одржана је у Кући краља 
Петра Првог, уз подршку Градске 
општине Савски венац. Изложбу 
су отворили Радана Бодирога 
Аврамовић, помоћница пред-
седнице општине Савски венац, 
Небојша Нушић, управитељ „Нушић 
фондације” и Њ. К. В. кнегиња 
Јелисавета Карађорђевић.
У склопу изложбе чланови драмске 
секције из ОШ „Бранислав Нушић” 

на свом репертоару имали су игро-
каз посвећен Нушићу, а уприличен 
је и богат културно-музички  про-
грам у којем су учествовали уче-
ници музичке школе „Др Војислав 
Вучковић” − Душа Јовановић, вио-
лончело и клавир, Дуња Каламир 
и Катарина Павјашевић, виолина, 
затим ученици соло певања про-
фесорке Маје Ђокић и најбољи 
млади беседници студија БИС.
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бесплатни програми
Традиционално добар провод за пензионере 
са Савског венца 
ПОЧЕЛИ БЕСПЛАТНИ ДВОДНЕВНИ 
ИЗЛЕТИ У ВРЊАЧКУ БАЊУ 

Организацију традиционално доброг дружења 
пензионера, Градска општина Савски венац 

наставља и у 2018. години. Бесплатним дводневним 
излетом у Врњачку Бању обрадовала је све заинте-
ресоване пензионере са територије општине током  
јануара и фебруара. Прва група од 100 пријављених 
пензионера кренула је у обилазак једне од најлеших 
бања у Србији 30. јануара, а испратила их је пред-
седница општине Ирена Вујовић.

Том приликом Вујовићева је истакла да за излет 
влада велико интересовање и да се за свега не-
колико дана пријавило хиљаду најстаријих житеља 
општине Савски венац.

− Бесплатни излети које за наше сениоре органи-
зујемо претходних годину и по дана имају одличан 
одзив, што је на неки начин показатељ и потврда 
да радимо прави посао – рекла је Вујовићева и до-
дала да су излети најомиљенији од свих бесплат-
них програма које Градска општина Савски венац 
организује за своје сениоре. 

Удобан превоз, хотелски смештај и домаћи специ-
јалитети, уз прилику да уживају у атракцијама и 
обиласку знаменитости ове, како је често називају, 
краљицe српског туризма, били су одличан пред-
услов за још један пут за памћење. 

ПОЧЕЛИ БЕСПЛАТНИ ИЗЛЕТИ НА АВАЛУ 
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СА САВСКОГ ВЕНЦА

Општина Савски венац током фебруара организује 
бесплатне излете на Авалу за пензионере са 

територије општине, a прва група од сто пензионера 
ишла је у обилазак 3. фебруара. У оквиру ове бес-
платне туристичке туре, сениори са Савског венца  
уживали су у природи, зеленилу и чистом ваздуху 
чувене београдске планине. За пензионере је након 
обиласка обезбеђен ручак и дружење у ресторану. 

Пензионери који су заинтересовани за бесплатне из-
лете могу се пријавити на број телефона	0800-100-109, 
путем кога ће добити све потребне информације или 
на мејл адресу: besplatno@savskivenac.rs.

Бесплатни излети део су редовних активности 
Градске општине Савски венац и организују се током 
читаве године са циљем да се слободно време 
најстаријих суграђана испуни занимљивим и квали-
тетним садржајима.

ПОЧЕЛЕ ПРИЈАВЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ ИТ 
ОБУКЕ ЗА МЛАДЕ

У оквиру пројекта „Покрени своју ИТ будућност“ 
у Канцеларији за младе Савски венац реали-

зоваће се бесплатне обуке за почетнике у ИТ 
предузетништву.

Пројекат „Покрени своју ИТ будућност“ креиран је 
као низ едукативних предавања и радионица на 
савремене теме из ИТ света (дигитални маркетинг, 
онлајн садржаји, оснивање и вођење фирме, рад на 
Android, iOS  платформама...).

За учешће у радионицама могу се пријавити сви 
млади Београђани до 30 година, који имају вољу 
да уче или поседују основно знање из неке од ИТ 
области, желе да покрену сопствени посао или 
имају занимљиву бизнис идеју.

Пријаве (кратка биографија и мотивационo писмо) 
могу se слати на мејл savskivenackzm@gmail.com, 
а детаљније информације о пројекту могу се до-
бити на број 011/715-1853. Радионице ће се одржа-
вати у Канцеларији за младе, Кнеза Милоша 47. 

Информације	о	бесплатним	програмима	у	
организацији	општине	грађани	могу	добити	
позивом	на	број	телефона	011/2061-800	
или	путем	имејла:	besplatno@savskivenac.rs
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ПОЧЕЛЕ ПРИЈАВЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ 
КУРСЕВЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА НА 
САВСКОМ ВЕНЦУ

Канцеларија за младе ГО Савски венац организује 
бесплатне курсеве енглеског и шпанског језика 

(почетни ниво) за младе од 15 до 30 година.

Заинтересовани се могу  пријавити путем мејла 
savskivenackzm@gmail.com или на број телефона 
011/7151-853 до 16. фебруара. У пријави навести 
име, презиме и контакт телефон.

Курсеви ће се реализовати у просторијама КЗМ Савски 
венац, Кнеза Милоша 47. Број полазника је ограничен.
Пројекат „Буди полиглота − школа језика 2018“, у ок-
виру којег ће се одржавати курсеви, финансиран је 
од стране Града Београда.

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 лицен-
цирани тренери са иску-
ством, а тренинзи ће се 
одржавати у Дечијем 
културном центру 
„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.

БЕСПЛАТНИ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ 
ПРОГРАМИ ЗА ОСНОВЦЕ СА 
САВСКОГ ВЕНЦА

Школа рукомета 
Реализује се у сарадњи са Рукометним клубом 
„Баск	Соко”, од 1. јануара до 1. марта 2018. године у 
POSCO арени (Булевар војводе Мишића 24). 

Термини: суботом и недељом од	09.00	до	
10.00	часова
Пријаве се врше на број: 060/5040526

Школа стрељаштва
Реализује се у сарадњи са Стрељачким клубом „Парти-
зан“, од 1. јануара до 1. марта 2018. године у  Хумској 1. 

Термини: среда од	17.00	до	21.00	часова, четвртак 
од	09.00	до	11.00	часова и субота од	12.00	до	
15.00	часова.
Пријаве се врше на број: 065/2233049

Мини-рукомет за децу
Реализује се у сарадњи са Спортским друштвом 
„Железничар“, од 1. јануара до 1. јуна 2018. године 
у ДКЦ „Мајдан“ (Козјачка 3-5).

Термини: петком од	17.00	до	18.00	часова и 
недељом од	09.00	до	10.00	часова.
Пријаве се врше на број: 060/6666071

Школа рвања
Реализује се у сарадњи са Рвачким клубом „Црвена	
звезда“ од 1. јануара до 1. марта 2018. године у ДТБ 
Партизан-Сењак (Виктора Игоа 4).

Пријаве се врше на број: 063/212170

Школа кошарке
Реализује се у сарадњи са КК	„Еко	спорт“ од 1. 
фебруара до 1. марта 2018. године у сали ДКЦ 
„Мајдан“ (Козјачка 3-5).

Термини: уторком и четвртком од	17.00	до	18.00	часова
Пријаве се врше на број: 063/7703846

Школа латиноамеричких и 
стандардних плесова за децу
Реализује се у сарадњи са Соколским друштвом 
„Београд	Матица“ од 1. јануара до 1. марта 2018. го-
дине у просторијама Градског центра за физичку кул-
туру (Делиградска 27) и ДКЦ „Мајдан” (Козјачка 3-5).

Термини: среда од	19	часова  и недеља од	18	ча-
сова	у ГЦФК, а понедељком и петком од 20 часова у 
ДКЦ Мајдан.
Пријаве се врше на број: 063/241338
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ШКОЛИЦА КАРАТЕА

За децу предшколског узраста у сарадњи са карате 
клубом „Дипломатик“, суботом од	10.00	часова.

КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА

За децу узраста од 4 до 10 година, у сарадњи са 
„Физио	центром”.

ПЛЕС 
ДКЦ „Мајдан“ у сарадњи са плесним клубом „Ред	
стар” организује бесплатне часове различитих плес-
них стилова (show dance, хип-хоп, contemporary, jazz, 
MTV плес, мјузикл, cheerdance) током зимског рас-
пуста, што подразумева и кондиционе тренинге, 
као и вежбе основних гимнастичких елемената 
и акробатике. Програм је намењен узрасту 
од 7 до 14 година, а термини су уторак и 
четвртак од	18	до	19.15	часова.

СПОРТСКО МАЧЕВАЊЕ

Мачевалачка школа за све узрасте у 
сарадњи са београдским мачевалачким клу-

бом „Железничар	витез“ у ДКЦ „Мајдан“.

MАЛА ШКОЛА ФОТОГРАФИЈЕ
ДКЦ „Мајдан” и НВО „Алтернатива”, уз подршку 
Секретаријата за спорт и омладину Града Београда, 
организују школу фотографије током јануара и 
фебруара 2018. године. Програм чине радионицe 
које су намењене ученицима средњих школа и 
гимназија који су у свакодневном животу изложени 
фотографији, али је врло често не разумеју, не кори-
сте адекватне алате или не могу себе у потпуности 
да изразе кроз фотографију. 

Нарочита пажња биће посвећена безбедности 
фотографије и њене примене на интернету.

УТКАЈ ТРАДИЦИЈУ У НАКИТ
ДКЦ „Мајдан” и  Удружење „Интеркулт“, уз под-
ршку Секретаријата за спорт и омладину Града 
Београда, организују програм израде традицио-
налног накита током јануара и фебруара 2018. го-
дине. Програм се састоји из две тематски сроднe 
едукативнe радионицe. Прва је посвећена изради 
накита од перлица са мотивима традиционалне 
српске културе, док је друга посвећена изради ар-
хеолошког накита и упознавање утицаја Илира и 
Келта на данашњи изглед накита који носимо. Свака 
тематска радионица се састоји од пет двочасовних 
термина. Програм је намењен деци и младима уз-
раста од 12 до 20 година.

МУЗИЧКА ШКОЛИЦА ЗА ДЕЦУ СА 
СМЕТЊАМА  У  РАЗВОЈУ

Реализује се у сарадњи са Удружењем „Свитац“ 
и намењена је узрасту од 6 до 18 година. У ок-

виру радионице се кроз заједнички рад деца уче да 
певају, свирају, припремају за сценске на-
ступе, праве дечије мјузикле. Истовремено, 

деца стичу вештине комуникације, 
разумевања, прихватања правила и зах-
тева које друштвене ситуације постављају 
и усклађивање сопственог понашања тим 

ситуацијама. 

ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА

Реализује се у сарадњи са Школом родитељства 
Наде Лазић. Еминентни стручњаци из гине-

кологије, неонатологије, исхране, психологије, 
физијатрије, дефектологије и других области по-
лазницима (трудничким паровима) омогућавају да 
сазнају све о трудноћи, порођају, обезбољавању 
порођаја, менталнохигијенском приступу трудноћи 
и роди-тељству, психомоторном развоју бебе 
(интраутерино и до прве године живота), развоју 
говора, правилној исхрани, правилном дојењу, при-
преми дојке за лактацију, матичним ћелијама и 
њиховој примени у савременој медицини, практич-
ним саветима о нези новорођенчета и др.

Детаљније	информације	о	бесплатним	
програмима	можете	пронаћи	на	сајту	
www.dkcmajdan.org.rs.

БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ У ДКЦ МАЈДАН

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.
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зелене стране
СРЕДЊОШКОЛЦИ ИЗ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
ПОСЕТИЛИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ЗАСАВИЦА“

Градска општина Савски венац, кроз програмске активности Акционог 
плана од значаја за заштиту животне средине на подручју ГО Савски 

венац  и реализацију годишњег програма „Очување и заштита природ-
них добара“, подстиче развој еколошке свести младих.
 
У оквиру годишњег програма реализована је посета Специјалном резервату 
природе „Засавица“, са циљем да се скрене пажња на очување и заштиту 
природних  добара и врста. Са представницима Општине Савски венац „За-
савицу“ је посетило преко 40 ученика из Школе за дизајн, Медицинске и 
Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, који су имали прилику 
да се упознају са највећим природним вредностима овог резервата.

Специјални резерват природе „Засавица“ је пространо, биљним и 
животињским светом богато, мочварно подручје на северу Мачве, који 
је настао честим мењањем корита и изливањем Саве и Дрине. Посебну 
вредност резервата чине угрожене биљне врсте. Неке од њих се у Србији 
могу наћи само овде. 

Разноврсност биљног света до-
вела је до разноликости фауне, 
па је резерват станиште 20 врста 
риба, ретких врста лептира, 
даждевњака, видри и око 190 
врста птица... 

Донацијом Баварске, у Србији по-
ново живе даброви који су на на-
шим просторима нестали људским 
активностима пре око 200 година. 

ОДРЖАН ЕВРОПСКИ ДАН 
БЕЗ АУТОМОБИЛА НА 
САВСКОМ ВЕНЦУ

Традиционална акција општине 
Савски венац „Европски дан 

без аутомобила” у септембру је 
окупила велики број малишана 
предшколског и школског узраста 
у улици Топчидерски венац. 

Манифестација, чији је циљ 
скретање пажње на безбедност 
у саобраћају, као и на потребу 
смањења загађења ваздуха спец-
ифичним загађујућим материјама 
из издувних гасова моторних 
возила, организована је у оквиру 
„Европске недеље мобилности“ 
и као саставни део програма у 
општини Савски венац за „Дане 
европске баштине 2017“. 
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важни телефони
Присутнима се на догађају обра-
тио члан Већа ГО Савски венац и 
председник Комисије за екологију 
Милош Видовић изразивши за-
хвалност свим учесницима у 
програмским активностима – За-
воду за заштиту природе Србије, 
Бициклистичком клубу „Црвена 
звезда“, Бициклистичком савезу 
Београда, Београдском макетар-
ском клубу, Соколском друштву 
„Београд Матица“, Плесном клубу 
„Ред Стар“, Пријатељима деце 
Београда, Оријентиринг савезу 
Београда, Агенцији за безбедност 
саобраћаја, ЈКП „Градске пијаце“, 
Црвеном крсту „Савски венац“, ДЗ 
„Савски венац“, УГ „ПОД Театар“, 
УГ „Чепом до осмеха“, ПУ „Савски 
венац“ и агенцији „Adveri Mark & 
Partners“, за пружени допринос у 
организацији ове манифестације.

Деца су имала прилике да погле-
дају представу Агенције за без-
бедност саобраћаја „Пажљивко“, 
а потом да учествују у еколошкој 
радионици ПОД Театра и уживају 
у аниматорском програму. 

Манифестација се завршила 
акцијом „Радионице на зебри“, 
у оквиру које су наши најмлађи 
суграђани учили о заштити при-
роде, бициклизму, оријентирингу 
и учествовали у различитим креа-
тивним радионицама. 

РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ:
Ирена Вујовић – председница општине 

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

2061-904

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ:
Александар Дујановић 2061-904

Зоран Петровић 2061-904
Радана Бодирога Аврамовић 2061-904

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

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

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

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

Владимир Новаковић 3615-388, 3615-382

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
Немања Берић – председник Скупштине 

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

општине 3615-388, 3615-382

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
Александра Кузмановић, начелница Управе 

Градске општине 2061-800

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

Шеф одсека за послове писарнице 2061-853

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ:

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 
ИЗВРШЕЊА:

Марина Шибалић, начелница одељења 
2061-782, 2061-780

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

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

послове и извршења 2061-807

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА:
Владимир Настић, начелник одељења 2061-797
Шеф одсека за заштиту животне средине 2061-709
Шеф одсека за инвестиционе пројекте 2061-738

Шеф одсека за заједничке послове и 
комуналне делатности 2061-797

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:
Предраг Кузмановић, начелник одељења 

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

Шеф одсека за друштвене делатности 2061-783

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:
Мирјана Јанковић, начелница одељења 2061-815

Шеф одсека за буџет и трезор 2061-818
Шеф одсека за финансије 2061-819

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ:
Тања Савић, начелница одељења 2061-869

ПРАВОБРАНИЛАШТВО:
Драгиша Добрић, правобранилац 

2061-894, 2061-911
Заменик правобраниоца 

2061-891, 2061-893, 2061-794

ПРАВНА ПОМОЋ:
Драгица Илић Велимировић 2061-729

МАТИЧНА СЛУЖБА:
Милица Новаковић, шефица матичне службе 

2061-722

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ:
Светислав Миловановић, заштитник грађана 

3615-392

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:
МЗ Војвода Мишић 2648 948

МЗ Дедиње 2668 252
МЗ Топчидерско брдо - Сењак 3693 085

МЗ Зелени венац 2632 356
МЗ Слободан Пенезић Крцун 2643 172

МЗ Гаврило Принцип 3614 683
МЗ Западни Врачар 2682 526

МЗ Стеван Филиповић 2652 082
МЗ 4. Јули 2660 843

ДКЦ МАЈДАН
Козјачка 3-5, 3692-645

КУЋА КРАЉА ПЕТРА
Васе Пелагића 40, 2652-986



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


