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Поштовани грађани,
Иза нас су две успешне године.
Захвална сам вам на подршци, на
сваком предлогу и иницијативи,
али и на свакој позитивној сугестији која је допринела да наш
Савски венац буде општина по
мери свих нас, њених грађана.
Поносна када видим да сте и ви
задовољни, јер то је потврда да
је вредело борити се у претходне
две године.
Хвала вам што сте нам пружили
прилику да покажемо да на челним позицијама могу бити људи
којима је добробит заједнице и
стална тежња за напретком једина
водиља у раду. Ваша отвореност и
спремност да активно учествујете у свакодневном животу наше
општине допринела је да на Сењаку поново имамо библиотеку, али
и још један кутак више за дружење наших старијих суграђана.
Ове године смо наставили да унапређујемо услове за рад и боравак
деце у основним школама које добијају нове, модерно опремљене
сале за физичко васпитање, а акцију обнове тоалета у образовним
институцијима проширили смо и
на вртиће. Ове године наш Савски
венац богатији је и за још два нова
игралишта - у Ситничкој и у Улици
Славка Ћурувије.

Поштовани суграђани, видљиви
напредак у сваком сегменту резултат је наше добре комуникације и сарадње. Зато данас путујемо у друштву наших сениора и
упознајемо Србију, а младим људима помажемо да стичу додатна знања и вештине како би лакше долазили до запослења. Зато
данас наши најмлађи суграђани
имају више уређених простора за
игру и здраво одрастање, али и
више бесплатних програма. Зато
што нам је сваки грађанин подједнако важан наставићемо да се
окупљамо у нашој општини, да
отворено разговарамо и решавамо питања важна за свакодневно
функционисање.
Две године су брзо прошле, а резултати који су видљиви где год се
осврнемо су оно што остаје. Поносна сам што живим на Савском
венцу какав је данас и што сте баш
ви, моје драге комшије, познаници, пријатељи, сарадници, моји
суграђани, дали свој допринос да
имамо општину за пример, какву
и заслужујемо. И наравно, ту се
нећемо зауставити, јер као што је
важно све што је до сада урађено,
још важније је оно што нам следи
и што имамо у плану, а очекују нас
велике ствари.
Идемо даље!

Ирена Вујовић
Председница
Градске општине Савски венац

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

Скупштина ГО Савски венац

Н

ОДРЖАНЕ 16. И 17. СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ

а 16. седници Скупштине
Градске општине Савски венац, одржаној 19. марта 2018.
године, одборници су усвојили Ре
шење о утврђивању престанка фун
кције заменици правобраниоца ГО
Савски венац Марији Божић на лични захтев због преласка на функцију
заменика правобраниоца Градске
општине Врачар.

На 17. седници ГО Савски венац,
која је одржана 5. априла 2018. године, пред одборницима се нашла
Информација Полицијске станице
Савски венац о стању јавне безбедности на територији општине

Савски венац за 2017. годину. Одборници су ову тачку дневног реда разматрали, али о њој нису гласали.
Скупштина је затим усвoјила: Извештај о раду председнице и Већа Градске
општине Савски венац за 2017. годину, Извештај о раду Управе ГО Савски
венац за 2017. годину, Извештај о раду Правобранилаштва за претходну
годину, а затим и Извештај о раду заштитника грађана ГО Савски венац за
период од 1. септембра до 31. децембра 2017. године.
Одборници су потом усвојили Извештај о раду Туристичке организације
ГО Савски венац за 2017. годину, као и извештаје о раду Управног и Надзорног одбора ове установе. Следећи усвојени акт био је Извештај о раду
установе културе Дечји културни центар „Мајдан“, а затим и извештаји о
раду Управног и Надзорног одбора ове установе. Скупштина је усвојила и
Програм унапређења социјалне заштите на територији Градске општине
Савски венац за 2018. годину.
Седницама је председавао Немања Берић, председник Скупштине ГО
Савски венац.

Maj 2018.
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од идеје до реализације
ОТВОРЕНA БИБЛИОТЕКА И ЈОШ ЈЕДАН КУТАК ЗА
СЕНИОРЕ НА САВСКОМ ВЕНЦУ

О

гранак Библиотеке града Београда поново се налази на Сењаку, у
просторијама некадашње месне заједнице Топчидерско брдо – Сењак,
у улици Васе Пелагића 54, а у склопу истог објекта отворен је и кутак за
старије.

Библиотеку и нови простор за сениоре свечано је отворила председница
општине Савски венац Ирена Вујовић истичући да су на иницијативу грађана у претходних годину и по дана реализовани бројни пројекти на Савском
венцу и да је управо захваљујући њиховом активном учешћу у одлучивању
поново отворена библиотека на Сењаку.
Вујовићева је захвалила руководству Библиотеке града Београда што су
позитивно реаговали на предлог Општине да се грађанима врати библиотека на коју су чекали годинама.
– Уложили смо средства у реновирање ових просторија, а у договору
са грађанима део објекта је адаптиран за библиотеку, док је други део
прилагођен потребама старијих суграђана и биће им на располагању за
окупљања и дружења – рекла је Ирена Вујовић.
Директорка Библиотеке града Београда Јасмина Нинков рекла је да се у
овој библиотеци тренутно налази око седам хиљада књига које су биле
део фонда библиотеке „Исидора Секулић“, која је на Сењаку радила до
2011. године.
– Веома сам срећна што смо у овом простору, и то захваљујући руководству Општине и разумевању председнице Ирене Вујовић. Трудићемо се
да изложбама, књижевним вечерима и бројним другим активностима
допринесемо богатијем културном животу грађана Савског венца – истакла је Нинков.
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Отварању су присуствовали председница Народне скупштине Србије Маја Гојковић и новинар
Живорад Николић, познатији као
Жика Шареница, који су том приликом библиотеци донирали неколико књига из личне колекције.

„БЕБИ-КУТАК“ У
ОПШТИНИ САВСКИ
ВЕНАЦ

У

просторијама Општине Савски
венац отворен је „Беби-кутак“
намењен свим родитељима који
долазе са својим бебама у Општину.
Неискоришћени простор претворен је у кутак за бебе, а како каже
председница општине Иренa Вујовић, ово није било велико улагање,
а много значи деци и родитељима.

Отварање „Беби-кутка“ врло је
корисно јер родитељи у општини сада имају адекватан простор
да пресвуку, нахране или анимирају своје бебе.
– Кутак је опремљен одговарајућим реквизитима неопходним
и мамама и малишанима. Дизајниран је маштовито, у топлим
бојама и материјалима да би пружио пријатност и адекватан комфор. У склопу кутка се налази сто
за пресвлачење бебе и удобан
двосед који је завесом одвојен од
погледа пролазника, што мајкама
омогућава да у пријатном амбијенту нахране своје бебе – објаснила
је Александра Кузмановић, начелница Општинске управе.
„Беби-кутак“ се налази поред Матичне службе, на првом спрату у
управној згради општине Савски
венац.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

РЕНОВИРАНЕ
ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У
ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ И
„СТЕФАН НЕМАЊА“
Настава физичког васпитања у
Oсновним школама „Исидора Секулић“ и „Стефан Немања“ биће
знатно побољшана jер су те школе добиле комплетно реновиране фискултурне сале, поручила jе
председница Oпштине Савски венац Ирена Вуjовић приликом посете ОШ „Исидора Секулић“.

У оквиру изведених радова извршени су демонтажа старог паркета и постављање новог храстовог
паркета у ОШ „Исидора Секулић“,
док је у ОШ „Стефан Немања“
реновиран постојећи паркет. У
обе школе обележен је терен за
кошарку и одбојку, замењен је
рипстол, окречени су и офарбани
зидови и плафон.

Ирена Вујовић је рекла да је
стање у основним школама на
Савском венцу данас знатно
боље него пре две године.

– Приоритет нам је да деци обезбедимо што боље и квалитетније услове за рад и боравак у образовним институцијама. Током прошле године
потпуно су реновирани тоалети у свих шест основних школа. Обновили
смо и салу у ОШ „Војвода Радомир Путник“ – истакла је председница
Општине и подсетила је да деца са Савског венца имају на располагању
бројне бесплатне програме у организацији Општине, као и да је у току
бесплатна припремна настава за полагање мале матуре, коју похађа
више од 200 осмака.
Директорка ОШ „ Исидора Секулић“ Виолета Вукићевић захвалила се
председници Општине истичући да је сала била у лошем стању и да су
ђаци веома срећни што су добили праву „спортску лепотицу“.

НОВО ЛИЦЕ СПОРТСКЕ САЛЕ ДКЦ „МАЈДАН“

С

портска сала Дечијег културног центра „Мајдан“ након реконструкције
поново је у функцији. Мајдан је добио обновљену и модерну салу, а
тим поводом организован је спортски дан током којег су грађани свих узраста имали прилику да се опробају у различитим спортовима.

Председница општине Ирена Вујовић истакла је том приликом да се стално подиже свест о значају спорта и рекреације бројним бесплатним спортско-рекреативним програмима које општина Савски венац организује
и посебно је нагласила да је значај сале у Мајдану огроман будући да је
користе сви грађани Савског венца, те да је било неопходно да се она реконструише.
У оквиру изведених радова
у ДКЦ „Мајдан“ уклоњена је
дотрајала подна облога и постављен је нов храстов паркет,
уређене су трибине, а уведено
је и додатно грејање јер је постојеће било недовољног капацитета за простор те површине.
Спортском дану у ДКЦ „Мајдан“ присуствовала су деца из
Предшколске установе Савски
венац и школе фудбала „Графичар“, као и чланови Спортског
савеза особа с инвалидитетом.
Својим присуством, уз дружење
и савете рекреативцима, ово дешавање подржали су и познати
бивши спортисти, фудбалер Никола Лазетић и кошаркаш Игор Ракочевић.
У складу с кампањом „Пронађи снагу и покрени се“, Општина Савски венац
наставиће да подстиче децу и младе на бављење спортом. Сви учесници
спортског дана добили су и пригодне поклоне.
Maj 2018.
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НОВО ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ И СПОРТСКИ ТЕРЕН У
УЛИЦИ СЛАВКА ЋУРУВИЈЕ НА ДЕДИЊУ

У

Улици Славка Ћурувије на Дедињу отворени су почетком маја ново
дечје игралиште и спортски терен.

– Циљ нам је да сваки кварт добије
по једно овакво игралиште или
спортски терен где ће деца, али и
одрасли моћи квалитетно да проведе слободно време, а овај парк
је заправо још једна реализована
иницијатива грађана којима захваљујем на сјајном предлогу – поручила је Ирена Вујовић.
И у наредном периоду уређење
зелених површина остаје један
од приоритета општине Савски
венац.

ОБНОВЉЕНИ ТОАЛЕТИ
У ВРТИЋИМА
„ГРОФИЦА ОЛГА“ И
„ДУГА“ НА САВСКОМ
ВЕНЦУ

– Простор на којем се налази ново игралиште и терен за мали фудбал био
је неискоришћен и без садржаја. Из тог разлога је општина уложила средства у његово уређење – рекла је председница општине Савски венац Ирена Вујовић приликом обиласка новог места дружења малишана.
Она је навела да се током рашчишћавања терена посебно водило рачуна о
очувању зеленила и постојећих стабала.
– У парку су изведени земљани радови, бетонирање спортског терена и
постављен је парковски мобилијар – клупе и канте за ђубре. На дечијем
игралишту су уграђени реквизити за игру с гуменом подлогом ради безбедности деце, а око целог простора је постављена ограда – истакла је
Ирена Вујовић.
Подсетила је и да је током прошле године на Савском венцу обновљено
пет, и изграђена су два нова дечија игралишта, као и да ће ускоро бити
завршени и радови на изградњи спортског терена у Ситничкој улици.
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С

а циљем да се деци обезбеде
што бољи услови и пријатан
боравак у вртићима и школама,
Општина Савски венац наставила

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

У ТОКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА
БУЛЕВАРА КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА

И

звођење радова у Булевару кнеза Александра Карађорђевића, на делу
од кружног тока у Улици незнаног јунака до Улице Михаила Аврамовића, ЈКП „Београд-пут“ почело је крајем марта.

је акцију обнове тоалета у образовним установама на територији
општине.
Председник Скупштине општине Савски венац Немања Берић
обишао је вртиће „Дуга“ и „Грофица Олга“, где су недавно реконструисани тоалети.
Тим поводом Берић је рекао да
је Општина ове године определила дупло више средстава за
уређење образовних установа,
а да су захваљујући доброј сарадњи Општине и Предшколске
установе „Савски венац“ решена
важна питања.
– У „Дуги“ су преуређена четири
тоалета , а у „Грофици Олги“ два,
као и просторија која је због цурења воде била веома оштећена.
У оба вртића замењена су постојећа врата, водоводне, канализационе и електро-инсталације.
Скинуте су старе и постављене
нове керамичке плочице на подове и зидове и изведени су
молерски радови. У „Дуги“ је санирана сала у сутеренском делу,
која сада може имати вишеструку намену. Радови су трајали
два месеца, а за то време деца
су несметано похађала вртић –
објаснио је Берић. У наредном
периоду настављамо да, у складу
с нашим надлежностима, излазимо у сусрет потребама школских
и предшколских установа, а пре
свега потребама деце која их похађају – поручио је Берић.

На основу претходно израђеног пројекта, ово предузеће ће комплетно заменити и ојачати коловозне конструкције у дужини од једног километра
у оба смера. Уједно ће бити замењени ивичњаци и израђен нови тротоар
у смеру ка Улици незнаног јунака, а по завршетку радова и сви сливници
биће измештени с коловоза.
Радове на реконструкцији Булевара кнеза Александра Крађорђевића обишли су председница Градске општине Савски венац Ирена Вујовић и градски менаџер Горан Весић, и том приликом поручили су да је то улица која
је била у најлошијем стању, те да је приоритет да се њена реконструкција
што пре заврши.
Ирена Вујовић је истакла да је реконструкција булевара пример како се
Београд мења, те да је у општини Савски венац то и очигледно.
– Мој тим и ја свакодневно разговарамо с грађанима Савског венца и ова
улица је била једна од ургентнијих која је изискивала реконструкцију. После дугог низа година Булевар кнеза Александра Карађорђевића добиће
нови сјај – урадиће се веома квалитетно и по светским стандардима
– објаснила је Вујовић и захвалила Скупштини града што имају слуха када
су у питању иницијативе грађана Савског венца.
Обиласку радова присуствовали су и директор „Београд-пута“ Иван Тејић,
председник Скупштине општине Савски венац Немања Берић, помоћник
председнице општине Александар Дујановић и чланови Већа општине
Милош Видовић, Урош Трипковић и Страхиња Кукић. Инвеститор радова
је ЈП „Путеви Србије“.
Радови ће се изводити у четири фазe, а планирано је да трају четири
месеца.

Maj 2018.
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топ
тема ГО Савски венац
Скупштина

У званичној посети Градској општини Савски венац

ДЕЛЕГАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ОКРУГА МОСКВЕ

Ш

есточлана делегација Централног административног округа Москве, предвођена председником Владимиром Говердовским боравила
је од 26. до 28. марта, у званичној дводневној посети
општини Савски венац. Делегација општине Савски
венац, с председницом општине Иреном Вујовић на
челу, дочекала је госте из Москве у Кући краља Петра
Првог, где је у знак добродошлице приређен пригодан
програм.

Током посете организован је радни састанак две делегације на којем се разговарало о даљим корацима
имплементације Протокола о сарадњи између Сав
ског венца и Централног округа Москве, који је потписан прошле године у главном граду Руске Федерације
у оквиру „Дана Београда у Москви“. Прецизирајући
области деловања, на састанку је договорен наставак
сарадње, нарочито у области културе и спорта, као и
размене искустава у циљу унапређења услуга које се
пружају грађанима.

8
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Изразивши задовољство што је у прилици да први пут
након потписивања споразума о сарадњи угости делегацију Централног дистрикта Москве, Вујовићева је
подсетила на активности општине Савски венац у вези
с културном разменом с Москвом. На Савском венцу је
прошле године организован „Булевар шаха“ по узору
на истоимену манифестацију која се одржава у Москви, а осим тога, у склопу бесплатних програма које
Општина организује за основце, уведен је и бесплатан
курс руског језика.
- Желимо да сарадњу с нашим пријатељима из Централног округа Москве још више унапредимо и да учврстимо везе наша два народа и две општине – поручила је председница Ирена Вујовић.
Истичући да српски и руски народ имају традиционално братске односе, Владимир Говердовски захвалио је
Ирени Вујовић на гостопримству и изразио наду да ће
се успешна сарадња с општином Савски венац наставити и у будућности.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

– Наше две општине имају много тога заједничког, пре
свега то што смо централне општине Москве и Београда. Током ове посете договорили смо се о наставку сарадње и прецизирали смо области деловања, а то су
култура, спорт и здравство – истакао је Говердовски.
Током посете општини Савски венац чланови делегације Централног административног округа Москве
обишли су градилиште Београда на води и упознали
се с највећим пројектом у овом делу Европе, који се
гради на територији Савског венца. Обиласку су присуствовали главни урбаниста Милутин Фолић и заменик
директора „Београда на води“ Александар Трифуновић, који су упознали госте с развојем највећег пројекта у граду.

Током боравка у Београду шесточлана делегација Централног административног дистрикта Москве посетила
је и највећи православни храм на Балкану – Храм Светог Саве, где их је дочекао настојатељ тог храма, архимандрит Стефан Шарић.

Такође, делегације су положиле и венце на споменик
малој Милици Ракић у Ташмајданском парку, погинулој
током НАТО бомбардовања 1999. године, а потом су
обишли Спомен-гробље југословенским и совјетским
војницима палим за ослобођење Београда 1944. и положили су венце на Споменик црвеноармејцу. Цвеће је
положио и председник Скупштине града Никола Никодијевић.
Maj 2018.
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за наше грађане
1.400 ПЕНЗИОНЕРА СА САВСКОГ ВЕНЦА БЕСПЛАТНО
УЖИВАЛО У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ И НА АВАЛИ

О

д краја јануара до половине марта 1.400 пензионера бесплатно је
путовало на излете у Врњачку Бању и на Авалу, а све у организацији
општине Савски венац, која је због великог интересовања својих најстаријих суграђана излете у једну од најлепших бања Србије реализовала чак
два пута недељно.
У месту прве српске државе, Рашке, у чијој су непосредној близини бројни
манастири, цркве и стари градови, може се уживати у било које доба године. Тако су и сениори са Савског венца, уз дводневни аранжман, који подразумева превоз и пун пансион у хотелском смештају, као и стални надзор
лекара, уживали у богатом историјском садржају али и у природним лепотама бање која се простире делом на благим обронцима планине Гоч, а
делом у долини Врњачке и Липовачке реке.
При сваком повратку из најлепше бање Србије за све групе је била уприличена и посета манастиру Љубостиња.
Упоредо с излетима у Врњачку Бању општина Савски венац организовала
је и излете на Авалу током фебруара месеца. У оквиру ове бесплатне туристичке туре сениори са Савског венца уживали су у чистом ваздуху чувене „београдске планине“. Добро дружење настављало би се у ресторану,
уз музику и дивно расположење.
Бесплатни излети, које је Општина Савски венац организовала у претходних годину и по дана, имали су одличан одзив, а чињеница да је ово најомиљенији, у односу на све остале бесплатне програме које Општина организује за своје сениоре, свакако је подстрек да се настави у истом правцу и
убудуће, па пензионере већ од јуна очекују нови излети.

10 Maj 2018.

Зато што смо
одговоран сервис
ГРАДСКИ СЕКРЕТАРИ
И ДИРЕКТОРИ ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА НА САСТАНКУ
С ГРАЂАНИМА
САВСКОГ ВЕНЦА

О

пштина Савски венац организовала је састанак грађана с
градским секретарима и директорима јавно-комуналних предузећа у циљу што ефикаснијег рада
општине као сервиса који се одговорно бави унапређењем квалитета свакодневног живота својих
суграђана.
У просторијама општине Савски
венац, где је састанак одржан,
на питања грађана одговарала
је председница општине Ирена Вујовић, градски секретар за
послове легализације Немања
Стајић, секретарка за финансије
Јелена Танасковић, секретарка за
инспекцијске послове Соња Подунавац, директор ЈКП „Зеленило
Београд“ Слободан Станојевић,
директор ЈКП „Јавно осветљење“
Александар Цинцар – Попоски и
директор ЈП „Градско стамбено“
Никола Ковачевић.
Највише пажње било је усмерено на питања комуналне природе
али и на предлоге грађана у вези с
уређењем јавних зелених површина, саобраћајне инфраструктуре,
уградње јавне расвете на одређеним локацијама на територији
општине итд. Присутни грађани
указали су и на одређене проблеме с којима се суочавају када је у
питању одржавање зграда, паркирање на неодговарајућим местима, али и у вези с поступком легализације објеката, а сви градски
секретари и директори јавних предузећа изразили су спремност да
проблеме реше у најкраћем року.
Председница Ирена Вујовић истакла је да је приоритет да грађани
својим предлозима и иницијативама у што већем броју учествују
у раду општине и да је, поред редовног пријема грађана који се
врши у општини, „ово још један
од начина да се многа питања и
проблеми ефикасније реше“.
Захваљујући доброј сарадњи између Општине и Града Београда
на Савском венцу је у претходних
годину и по дана реализован велики број иницијатива грађана, а
овај вид сарадње биће настављен
и у будућности.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ
ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ
ОСНОВАЦА НА ТЕМУ
„МОЈ САВСКИ ВЕНАЦ“

С

вечано уручење награде за
најбољи литерарни рад на
тему „Мој Савски венац“ приређено је 25. јануара у просторијама
општине Савски венац. Најбоље је
оцењен рад ученице осмог разреда ОШ „Петар Петровић Његош“
Анастасије Бојовић, која је награђена таблетом.

и рад наставника који су их подржали и мотивисали на овакав начин рада“,
истакла је Данијела Мирјанић и додала да је Општина Савски венац у сарадњи са Школом за дизајн недавно организовала такмичење ученика у
изради најбољег идејног решења за нови лого КЗМ Савски венац, те да је
аутор најбољег рада освојио вредну награду.
На конкурсу, који је Општина Савски венац расписала у сусрет школској
слави „Свети Сава“, учествовали су ученици свих основних школа с територије Савског венца, узраста од петог до осмог разреда, а у најужи круг
ушло је седам радова.
Председник жирија и дугогодишњи новинар Бата Милатовић похвалио је
све радове нагласивши да је рад Анастасије Бојовић изабран за најбољи
због посебне топлине и љубави коју је у свој рад о Савском венцу уткала.
– Ако неко пише дневник, задужио је човечанство, а ово је ваша заоставштина за будућност и хвала вам на томе – поручио је том приликом
Милатовић основцима.

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ОСМАКЕ СА
САВСКОГ ВЕНЦА

И

ове године Градска општина Савски венац организује бесплатну припремну наставу намењену ученицима завршних разреда основних
школа с територије Савског венца.

Осталим ученицима чији су радови, према оцени жирија, ушли
у најужи круг додељени су симболични поклони и захвалнице.
Награде и захвалнице уручила је
чланица Већа ГО Савски венац Данијела Мирјанић, која је тим поводом нагласила да је циљ да се
деца подстакну на стварање, на
развијање маште, да се труде, и да
за то буду награђена.

Припремни програм, који је почео 25. марта, а у оквиру којег се настава
одвија викендом од 10 до 18 часова, трајаће до 28. маја 2018. године.
Припремна настава из математике и српског језика и књижевности одржава
се у просторијама општине у Кнеза Милоша 47 (просторије Канцеларије за
младе Савски венац).
Основни циљ програма је да се основци што боље припреме за полагање пријемног испита за упис у средње школе, а уједно и да се смање
трошкови које родитељи имају приликом припреме деце за упис у
средње школе.

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ ОБЕЛЕЖИЛА 8. МАРТ У КУЋИ
КРАЉА ПЕТРA
– Веома смо задовољни радовима деце у којима се види њихова
љубав према општини и локалној
заједници. Сваки од финалих радова има своју причу и свој лични
печат. Морам да истакнем и заједнички рад одељења петог разреда
ОШ „Петар Петровић Његош“ чији
су ученици о Савском венцу тимски
писали. Наравно, треба похвалити

М

еђународни дан жена, 8. март,
и ове године је у организацији
Општине Савски венац обележен у
Кући краља Петра Првог на Сењаку,
где је за суграђанке уприличен коктел
и дружење.
Програм је отворио председник
Скупштине општине Савски венац
Немања Берић честитајући празник
свим дамама.
Maj 2018.
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ВАУЧЕРИ ЗА БЕСПЛАТНУ
РЕКРЕАЦИЈУ
НА ТАШУ И СТАРОМ
ДИФ-У

О

пштина Савски венац брине
о својим суграђанима и континуирано спроводи програме и
активности којима подиже свест
о значају здравих животних навика. Тако је и ове године за 500 сениора обезбедила ваучере који
обухватају бесплатно пливање
у Спортско-рекративном центру
Ташмајдан, а за 80 дама од 20 до
60 година ваучер за бесплатан
фитнес у Градском центру за физичку културу.

Потом је велики број дама са Савског венца имао прилике да ужива у богатом музичком програму Хора „Краљица Марија“ под диригентском палицом професорке музике Иванке Стојков, а уз подршку раскошног гласа
оперске диве Тање Андријић.

БЕСПЛАТНЕ ИТ ОБУКЕ ЗА МЛАДЕ

Б

есплатне обуке за младе до 30 година који имају вољу да уче или поседују основно знање из неке од ИТ области, или пак имају занимљиву бизнис идеју и желе да покрену сопствени посао реализују се од половине марта у Канцеларији за младе Савски венац у оквиру пројекта
„Покрени своју ИТ будућност“, који је подржало Министарство омладине и спорта.

Креиран као низ едукативних предавања и радионица на савремене теме
из сфере ИТ-а (дигитални маркетинг, онлајн садржаји, оснивање и вођење
фирме, рад на Android, iOS i cloud платформама...) циљ пројекта је да поспеши развијање пословних идеја код младих, упознавање младих са савременим трендовима у ИТ сфери и будућности дигиталних радних места,
као и усвајање различитих вештина за активно учешће у решавању проблема локалне заједнице.
С акцентом на едукацију о интернет предузетништву, модерном и савременом начину пословања, пројекат ће бити реализован до краја маја.
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Сениори са Савског венца добили су тако могућност да током
четири месеца једом недељно
бесплатно пливају на Ташу, а
даме да два пута недељно, током 3 месеца тренирају у салама
Градског центра за физичку културу у Делиградској.
Ваучере је уручила председница Општине Савски венац Ирена
Вујовић, која је још једном подсетила да Општина Савски венац
води одговорну социјалну политику додајући да се сваке године
повећава број бесплатних програма које Општина организује
за своје грађане.
– Ово је друга година заредом да
организујемо ова два бесплатна програма у циљу подизања
свести наших суграђана о значају
физичке активности. Наставићемо и убудуће са сличним акцијама – поручила је Вујовић.
Уручивању ваучера присуствовали су директор СРЦ „Ташмајдан“
Милан Нововић и директор ГЦФК
„Стари Диф“ Небојша Стојановић,
који је подсетио да се на Старом

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
ДИФ-у спроводе различити програми, као и да корисници сениор картица имају 20 одсто попуста на програме тог центра.

БЕСПЛАТНЕ РАДИОНИЦЕ
ЗА ДАМЕ
„ОБУЧЕНА ЗА УСПЕХ“

Б

есплатне радионице „Обучена за успех“, које организује
„Dress for success“ Београд, у сарадњи с Општином Савски венац,
почеле су 20. марта у просторијама општине у Кнеза Милоша 47 и
реализоваће се до краја маја.

Програм је намењен незапосленим суграђанкама, а предвиђено
је десет радионица које се одржавају сваког уторка од 9 до 13 часова. Путем предавања, вежби и
симулације интервјуа полазнице
ће проћи следеће програме: програм за развој каријере, пословна комуникација, IT писменост,
развој професионалних вештина
– самомотивација и мотивација
других, финансијска писменост,
управљање временом, радна
права и дискриминација, пословно облачење и животни стил.
Радионице представљају едукативни програм који женама
омогућава стицање нових знања,
помаже им да се лакше снађу у
пословном окружењу, и пружа
им подршку приликом запошљавања и постизања економске независности.
Отварању радионица присуствовала је чланица Општинског већа
Данијела Мирјанић, која је изразила задовољство што овакве радионице крећу управо са Савског
венца и поручила је да се нада да
ће и друге друштвено одговорне
организације, са сличним програмима, следити пример „DRESS
FOR SUCCESS“.

– Ми смо и раније подржавали бројне пројекте управо намењене женама, а ту бих посебно издвојила обуке у ИТ сектору реализоване у сарадњи
с Министарством трговине, туризма и телекомуникација. Општина Савски венац о женама брине и када је у питању здравље, а о томе најбоље
говоре реализовани, али и планирани бројни бесплатни превентивни
прегледи које Општина редовно организује у сарадњи са здравственим
установама на Савском венцу – подсетила је Мирјанић.
На крају овог програма све полазнице на поклон ће добити пословни костим ( хаљину или одело).

НОВА ОПРЕМА ЗА ФИСКУЛТУРНУ САЛУ
ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ“ И БИЦИКЛИ ЗА 30 ЂАКА

У

ченици ОШ „Војвода Мишић“ добили су у фебруару нову опрему за
фискултурну салу која је подразумевала нове голове с мрежама, кошаркашке табле с обручима, мрежу за одбојку, 40 лопти за четири спорта
које је донирао Савез за школски спорт Србије у сарадњи с Министарством
омладине и спорта, а 30 најбољих ученика ове школе добили су на поклон
бицикле које је обезбедио Бициклистички савез Србије.
Том приликом школу су обишли председница Општине Савски венац Ирена
Вујовић и министар омладине и спорта Вања Удовичић.
Општина Савски венац ради на подизању свести о важности спорта и рекреације. – Захваљујући овој донацији деца ће моћи да се рекреирају, док
се истовремено подстиче промоција школског спорта – истакла је Ирена
Вујовић.
Министар омладине и спорта Вања Удовичић је навео да је последњих четири године за 45 хиљада повећан број деце у систему школског спорта
и додао је да, да би се наставило с повећањем броја деце у том систему,
неопходно је да сва деца имају најбоље услове. Због тога се, како каже,
наставља акција у оквиру које ће током 2018. године 15 одсто свих фискултурних сала на целокупној територији Србије добити адекватне реквизите
и спортску опрему.
– Желимо да донацијом спортске опреме и реквизита побољшамо услове
за бављење спортом, побољшамо услове за одржавање часова физичке
културе, мотивишемо наставнике и професоре да се на квалитетнији начин баве децом, да мотивишу децу да уђу у систем спорта, систем рекреације и да самим тим ширимо нашу базу за потенцијални врхунски спорт
– рекао је том приликом министар Удовичић.
Догађају су присуствовали и председник Спортског савеза Србије Давор
Штефанек, државни секретари Министарства омладине и спорта Предраг
Перуничић и Дарко Станић, председник Бициклистичког савеза Србије
Бранко Бановић, председник Бициклистичког савеза Београда Иван Стевић и генерални секретар Савеза за школски спорт Урош Савић.
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у сарадњи са
ПУШТЕНА У РАД ЛИФТ-ПЛАТФОРМА ЗА ОСОБЕ
С ИНВАЛИДИТЕТОМ У
ОПШТИНИ САВСКИ ВЕНАЦ

– Споразум дефинише будуће принципе сарадње који се односе на унапређење социјалног положаја и поштовање људских права на бази недискриминације. Ми као кровна организација која заступа права свих особа с
инвалидитетом подржавамо овакве активности и у потпуности, свим својим
ресурсима и знањима стојимо на располагању Општини Савски венац да би
се у будућем периоду радило на даљем побољшању положаја особа с инвалидитетом – објаснила је Јовановић.

ЛЕГЕНДАРНОМ ГЛУМЦУ МИОДРАГУ ПЕТРОВИЋУ ЧКАЉИ
ПОСТАВЉЕНА СПОМЕН-ПЛОЧА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

С

У

згради Општине Савски венац
пуштена је у рад лифт-платформа намењена особама с инвалидитетом. Након тога је потписан споразум о сарадњи између Општине
Савски венац и Националне организације особа с инвалидитетом
(НООИС), а у циљу побољшања социјално-економског статуса и других права особа с инвалидитетом,
као и њихове што успешније интеграције у радне и животне процесе.
Споразум су потписали председница општине Ирена Вујовић и председник НООИС Милан Стошић.
Тим поводом председница је истакла да Општина Савски венац води
одговорну социјалну политику.
– Општина подстиче активности и
чини све што је неопходно да су
грађани с инвалидитетом живе
живот без баријера. У претходном
периоду доста је урађено на њиховој инклузији. У анексу општине
недавно је отворен шалтер где ће
им бити пружана помоћ приликом
обављања разних послова у општини, као што је подношење захтева,
информисање о остваривању неког
права или повластице. За глуве и
наглуве особе обезбедили смо тумача за знаковни језик, а у нашој
шалтер-сали постоји и тактилна
табла намењена слепим и слабовидим особама – рекла је Вујовић, и
поручила да ће се и убудуће трудити
да што више допринесе унапређењу
положаја особа с инвалидитетом.
Иванка Јовановић, извршна директорка НООИС захвалила је председници Општине Савски венац на
иницијативи за сарадњу нагласив
ши да овај споразум има моралну
снагу и тежину.
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помен-плоча у част глумца Миодрага Петровића
Чкаље откривена је 9. фебруара у Ресавској улици број
84, где је легендарни Чкаља
живео последњих тридесет
година свог живота.
Пред великим бројем грађана спомен-плочу, чије је
постављање организовала
Општина Савски венац на
иницијативу грађана открили су председница Општине
Ирена Вујовић, градски менаџер Горан Весић, син познатог глумца Чедомир
и унука Јована Петровић.
Председница Општине Савски венац Ирена Вујовић тим поводом изразила је захвалност Граду Београду што је препознао и подржао реализацију
идеје грађана Савског венца.
- Иако нас је напустио пре 15 година, вицеви и шале Миодрага Петровића Чкаље и даље се препричавају. Ова спомен-плоча је само мало
подсећање на огроман допринос глумца, кога треба да памте и млађе
генерације, али и скроман начин да му се Београд и Београђани одуже
-рекла је Вујовићева.
Градски менаџер Горан Весић похвалио је предлог Општине Савски венац,
која је на тај начин показала да чува традицију Савског венца.
– Треба да се зна где су живели знаменити људи који су били важни за наше
друштво и нашу културу. Миодраг Петровић Чкаља обележио је другу половину двадесетог века, и наша обавеза је да се сећамо оваквих људи – рекао
је Весић и подсетио да се Град до сада на сличан начин одужио и другим важним личностима, што показује да смо друштво које се сећа своје историје.
У име породице Чкаљина унука Јована и син Чедомир Петровић изразили су
захвалност иницијаторима што су на овај начин указали част великом глумцу.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ
ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ЈСД ПАРТИЗАН

С

поразум о сарадњи између
Градске општине Савски венац и Југословенског спортског
друштва Партизан потписан је
5. априла са циљем да се промовише спорт и подстичу спортске активности деце основно
школског узраста.
На основу потписаног споразума, Општина ће у сарадњи с JСД
Партизан омогућити ученицима
основних школа са Савског венца да у пратњи свог родитеља–
старатеља могу бесплатно бити
посетиоци на домаћим првенствима и куп-утакмицама у организацији клубова ЈСД Партизан.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
Члан већа ГО Савски венац задужен за спорт Урош Трипковић тим поводом
рекао је да Општина Савски венац активно ради на подизању свести о важности спорта, као и на подстицању деце на бављење спортом.
– Трудимо се да свим нашим суграђанима, а посебно деци, обезбедимо што
више бесплатних садржаја и овом приликом захваљујем ЈСД Партизан и генералном секретару Милану Обућини на прихваћеној иницијативи за сарадњу.
Овај програм је од општег значаја за јачање система развоја школског спорта,
промоцију спорта на општини и допринос је активној едукацији деце – рекао
је Трипковић.
Генерални секретар ЈСД Партизан Милан Обућина истакао је да је Партизан
одувек био привржен правим вредностима и да му је задовољство што је
склопљен овакав споразум с општином на чијој територији се и налази ово
спортско друштво.
– Ми смо већ направили договор са фудбалским, кошаркашким, веслачким, одбојкашким, рукометним, атлетским и бициклистичким клубом нашег
спортског друштва на основу кога ће основци са Савског венца имати прилику
да посећују утакмице, а планирана је организација јавних часова и презентација за ученике млађих разреда основних школа са Савског венца – навео је
Обућина.

ОДРЖАН САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА У
ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“

П

ети пут заредом 10.
марта у ОШ „Исидора
Секулић“ одржан је Сајам
средњих школа уз подршку Градске општине Савски
венац и Секретаријата за
образовање и дечју заштиту. Сајам је намењен ученицима седмих и осмих
разреда са циљем да лакше изаберу будућу школу
и донесу одлуку о даљем
школовању, а на овогодишњем је учествовало 49 државних и приватних
гимназија и средњих стручних школа с територије Београда.
У посебним изложбеним просторима представници школа су излагали промотивни материјал, радове и рукотворине њихових ученика, док су професори и ђаци пружали све потребне информације посетиоцима сајма.
Своје штандове имале су гимназије „Свети Сава“, „Филолошка“, „Војна“,
„Рачунарска“, „Милена Павловић Барили“ и остале београдске гимназије. Представиле су се и средње стручне школе – Угоститељско-туристичка школа, Железничка, Графичка школа, неколико медицинских школа
из Београда, електротехничке школе, Школа за дизајн текстила, приватна средња школа за информационе технологије „ITHS“, Немачка школа и
бројне друге.
Сајам средњих школа је прилика да се ученици завршних разреда основне
школе и њихови родитељи на једном месту информишу о условима за упис
у средње школе, образовним профилима који се нуде, перспективи одређених занимања, као и с начином рада школа које су се представиле на сајму.
Присутне су поздравили секретар Скупштине општине Савски венац Сава
Мартиновић и директорка ОШ „Исидора Секулић“ Виолета Вукчевић.
Мартиновић је пожелео срећу будућим средњошколцима при одабиру школе по њиховој мери јер тај избор много утиче на животни пут којим ће ићи.
Он је истакао да је ово највећи и најпосећенији Сајам средњих школа до
сада у Београду и да се из године у годину повећава број излагача, што додатно говори о његовом значају.

НА САВСКОМ ВЕНЦУ ЦИКЛУС ТРИБИНА НА ТЕМУ
„ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ“

П

редавање на тему „Несаница и злоупотреба бензодиазепина“, а као увод у
циклус трибина „Подизање свести о менталном здрављу“, које се организују
на Савском венцу, одржано је у организацији Општине Савски венац и Клинике
за психијатрију КЦС 12. фебруара у Кући краља Петра Првог на Сењаку.

Присутне је поздравила председни
ца општине Савски венац Ирена Ву
јовић изразивши захвалност здравственим установама и стручном тиму
лекара који учествује у реализацији
трибина на ову тему за коју влада велико интересовање, а о којој се мало говори.

Велики број заинтересованих грађана, као и лекара, психолога, педагога, дефектолога, социјалних радника и других професионалаца који
раде у здравственој заштити, а често се сусрећу с дугогодишњом (зло)
употребом бензодиазепина (диазепам, бромазепам и други), као и са
жалбама у вези са спавањем, присуствовао је предавању које су одржале асс. др Слободанка Пејовић Николић и прим. др Дубравка Бритвић.
У оквиру циклуса трибина одржала
су се за стручна лица акредитована
и бесплатна предавања „Ране интервенције у психозама“ и „Генетички синдроми и неуроразвојни поремећаји“.
Говорећи о раним интервенцијама
у психозама, асист. др Марина Михаљевић објаснила је да друштвено
оптерећење услед касне детекције
и компликација психотичних поремећаја сносе појединац, породица и
цела друштвена заједница.
– У свету се већ више од две деценије ради на томе да се пажљиво
одабраним интервенцијама делује
у почетним фазама психозе. Знања
о томе су у сталном порасту. Подаци показују да су управо ране фазе
болести, или још раније, фазе продрома, што значи испод прага за постављање дијагнозе, али с појачаним
интензитетом патолошких процеса у
мозгу, најповољнији временски оквир да се започне контрола симптома, да се спрече компликације и хроницитет – истакла је др Михаљевић.
Трибине се одржавају једном месечно, а теме су од значаја за ментално
здравље у свим животним фазама с
акцентом на блажим менталним поремећајима високе учесталости, као
што су несаница, анксиозност и депресија. До краја програма биће
одржана укупно четири предавања
намењена запосленима у здравству
и свим заинтересованим грађанима.
Maj 2018.
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НИНА МУДРИНИЋ-МИЛОВАНОВИЋ
Нина Мудринић-Миловановић свима
нам је добро познато лице. Обележила је један период Радио Телевизије
Србије специфичним водитељским
стилом, али и својом маркантном
појавом. Аутор и водитељ бројних
емисија, серијала, фестивала, Нина
је освајала с малих екрана, а потом се вратила својој првој љубави
– филозофији, уметности и новом
приступу медијима. Од 2003. године
је уметнички директор Центра за
савремену уметност Strategie Art у
Београду, чији је и један од оснивача.

Који је био основни мотив за оснивање Центра за савремену уметност и колико је заправо требало
времена да се сама идеја кристалише, а потом и реализује?
Од младости сам се највише бавила медијима, радила сам на телевизији, тада јединој – РТС-у. Највише
сам се бавила визуелним уметностима, међутим, у великим системима веома је тешко увек реализовати своје идеје. Желела сам да
направим центар који би неговао
најсавременије уметничке праксе.
Тада сам са сарадницима покренула изложбену галерију, студио
за видео-продукцију и графички и
веб-дизајн. Сматрала сам да треба
да као уметничка продукција представимо младе, савремене уметнике европској сцени.
Како је радити с младим уметницима у Србији, с каквим се изазовима
сусрећу они, а с каквим Ви у том односу?
С паметнима смо паметнији, с
млађима смо млађи. Ја сам веома срећна што успевам не само да
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комуницирам с њима већ и да учимо једни од других. То је „атомска“
генерација која припада сасвим новом времену и ја захваљујући њима
сазнајем новости, пратим најсавременије уметничке, медијске и укупне друштвене праксе. Млади су
много паметнији од нас и мислим
да је будућност света у добрим
рукама.
Да ли се, и по чему, по Вашем мишљењу, наши млади уметници разликују од својих колега из Европе и
света?
Наши уметници су сиромашнији,
пролазе много тежи пут, али то је
и њихова велика предност. Они
углавном нису уљуљкани у удобности. Способни су као герилци да
било када, било где направе пројекат, разумеју пулсације овог света на веома изнијансиран начин,
вредни су и баш због тога што им је
тешко, много дубље промишљају,
веома су критични према свему,
али то и јесте важно за уметност,
развити критичко мишљење. Иначе, наши млади уметници су присутни на европској сцени, баратају

технологијама, говоре језике, веома су креативни и активни.
Да ли се током времена, од настанка Центра до данас, мењало Ваше
поимање уметности?
Више се мењало моје разумевање
окружења. У међувремену наш
Центар „Strategie Art“ постао је званични представник младих српских
уметника на једном од највећих
бијенала Европе и Медитерана.
Изложбе и пројекте које сам реализовала у Италији, Француској,
Енглеској, Грчкој, и многим другим
земљама показали су да је и много
богатијим земљама тешко, али да
се веома труде да сачувају уметничку сцену. Тамо ипак постоји велико
тржиште, што код нас није могуће,
али мислим да то чини наше уметнике аутентичнијим јер су њихове
уметничке праксе искреније, упућене човеку, партиципативне и нису
тржишно оријентисане. Они нису
произвођачи декоративних предмета, већ се искрено и озбиљно
баве уметношћу. Зато они који озбиљно раде – и успевају да уђу у
европске пројекте.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
Испричајте нам нешто више о интеркултуралном пројекту „Медитеран“. Како је настао, с којом идејом
и циљем?
Београдску културу разумем као
медитеранску баш зато што је Београд отворен град. У њега су дошле
најразличитије културе и то чини
његов шарм и дух. Када смо поводом тог пројекта направили велику
скулптуру, по замисли проф. Александра Ђурића, њену реализацију
прихватила је и подржала општина
Будва. У тренутку када смо је изградили, она је била највиша тачка у
граду. Монументална, висине 21
метар, бела и витка, убрзо је постала симбол града. Чак су се и познате светске звезде поред ње сликале
– Ролингстонси на пример. Скулптура се налази на Тргу сунца испред
зграде општине Будва.
Какви су даљи планови када је рад
Центра у питању?
Последње што смо радили била је
мултимедијална изложба ТВ Речник
родне равноправности у Кући краља
Петра. Овај пројекат, који се тиче
људских права, и даље траје. Крајем
ове године имаћемо представника у
Нотингему, то реализујемо с нашим
старим партнерима, организацијом
Weya, а у октобру ће два млада
уметника радити десет дана у Пуљи,
у Италији, у оквиру редовне радионице Бијенала. Као члан борда великог европског бијенала (BJCEM),
у ком седе најзначајнији културни посленици из свих европских и

медитеранских земаља, добила сам
понуду да ово бијенале буде организовано у Београду. То значи да би
у Београд могло да дође око хиљаду
уметника из 60 земаља, што је сјајна
понуда и одлична могућност.
Баш као што сте малочас поменули,
у Кући краља Петра, поред мултимедијалне изложбе ТВ Речник
родне равноправности, прошле године организовали сте и изложбу
у сусрет 18. Бијеналу младих уметника Европе и Медитерана. Какве
утиске носите из овог, за нас са Савског венца, центра културних дешавања?
Кућа краља Петра је прелеп излагачки простор, сређена је, одржава
се и могуће је у њој направити одличне догађаје. Због тога смо баш
у овом простору представили прошлогодишњу међународну изложбу са седам уметника из различитих
земаља, а по избору кустоскиње
Маје Ћирић. Због тога смо и ове године, као што сам већ рекла, приказали медијски пројекат који говори о људским правима и који смо
дуго припремали. Носим најлепше
утиске и о људима који тамо раде, с
којима је сарадња била лака и лепа,
који нам нису ничим нарушавали
креативну слободу, а били су нам
од помоћи за све што је требало. И,
морам да кажем да кад год дођем
тамо, сетим се дивног краља Петра
Првог, али и његове супруге – црногорске принцезе, и помислим како
је ова кућа на најбољи начин искоришћена.

Живите и радите на Савском венцу,
па можете објективно да кажете
шта је то што Вам се допада, а шта
бисте евентуално изменили?
Веома сам везана за Савски венац.
На овој општини живим, радим,
ту сам родила сина, ту се дешава већина мојих пројеката. Веома
ми се допада велики напредак,
уређење, нове фасаде, дотеране
улице, а нарочито излазак на реку,
што је Савском венцу одавно било
потребно.
Обележили сте једно време РТС-а,
били једно од омиљених лица културно-забавног програма, маркантна као водитељ и као појава... Да ли
сте икада размишљали о повратку
и шта би требало да се деси да бисте се вратили?
Сви моји пројекти су се тицали
медија. Када сам отишла из телевизије, преселила сам их на веб.
Сматрам да је веб огроман простор бесконачних могућности који
ће се тек користити у времену
које је пред нама. Ми данас имамо другачије поимање света, па је
чак и наша реалност често више
on line – „на мрежи“, него у ономе
што смо раније називали објективном стварношћу. Реалност је
фикција, па сматрам да би тај потенцијал мреже требало да користимо не само у уметности већ и у
промоцији свих наших позитивних идеја, у промоцији државе,
бољег света…

Нина Мудринић-Миловановић је дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду на групи за филозофију. Магистрирала је теорију уметности и медија на Катедри за интердисциплинарне
студије Универзитета уметности у Београду. По образовању филозоф и теоретичар уметности и медија, интересују је филозофски аспекти уметности, филозофија медија, естетика медија, филозофска
психологија у оквиру масмедиологије. Уметнички је директор Центра
за савремену уметност у Београду Strategie Art који се бави визуелним
уметностима (сликарством, скулптуром, дизајном, фотографијом,
мултимедијалним уметностима...). Уредник је програма у галерији овог
Центра, члан Борда Бијенала уметника земаља Европе и Медитерана
(BJCEM, Bruxelles, Torino). Носилац је Пројекта Youth Without Borders за
Србију, а у сарадњи с Istitutto Paralleli, Торино, Италија. Кустос је више
од тридесет изложби савремених уметника. Била је аутор и водитељ
бројних пројеката првог програма Радио Телевизије Србије у културној и
забавној редакцији. Неке од емисија су и: Хроника сајма књига, Хроника
града Театра, Култура суботом, Забавна недеља, а када су у питању
серије, свакако треба поменути Уметничко вече на РТС, као и Скице –
ауторски серијал уметничких ТВ филмова о савременој уметности.
Maj 2018.

17

www.savskivenac.rs

мој
Савски венац
Скупштина
ГО Савски венац

O

ПЕТ ДЕЦЕНИЈА ОСНОВНE ШКОЛE
ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ

сновна школа „Др Драган Херцог“ са Савског
венцa већ пету деценију успешно обавља своју
мисију – омогућава редован ток школовања
деци која су на болничком или кућном лечењу.
Ово је једина таква школа у Србији чијих око осамдесет наставника свакодневно посећује болничке
собе и домове деце на лечењу у Београду, и тако
сваком детету образовање чини доступним, а нуди
и могућност наставе на даљину. Школа носи име по
младом лекару, хуманисти Драгану Херцогу који је
погинуо радећи за Уједињене нације у Нигерији.
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Према речима директора школе Зорана Алексића, од
оснивања 1969. године до данас пређен је дуг пут.
– Тада је имала двадесет одељења, а сада има 55. Почела
је од класичне школе, оловке и папира... Времена се
мењају, период је дигитализације и продора рачунара
у сваку пору живота. У овом тренутку школа „покрива“
децу из двадесет београдских болница и 48 кућних
настава са читаве територије Београда. Одељења се
формирају на специфичан начин – према патологији
и према броју ученика, а ради се према болничкој
унутрашњој организацији. На нивоу целе школе је 48
сталних ученика на кућној настави, а дневни просек је
између 180 и 230 ученика. Формирали смо дигиталну
учионицу за ученике који су тешког здравственог стања
и који због имуног система не могу да иду у редовне
школе. С њима се ради учење на даљину – испричао је
директор Алексић и додао да, у договору с болницама
које одређују време одржавања наставе, школа
има јасно дефинисан и
фиксан распоред часова.
– Немамо класично од
ређене смене. Настава
почиње у 9, а завршава се у 19 часова. Сваки
наставник има свој распоред времена и места одржавања часова
– објаснио је Алексић
додајући да, када је у питању учењe на даљину,
ученици такође добијају
распоред наставе која се
одвија од 9 до 15 часова, а сви ученици тачно
знају када треба да се
конектују.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
У овој, по много чему специфичној, а истовремено
класичној школи час траје стандардних 45 минута.
Одељења су комбинована – углавном су комбинације
два или четири разреда. Нису у питању класична
одељења, а број свакодневно варира, због чега је
настава много комлекснија него у редовној настави.
Као и у другим школама, ђаци у ОШ „Др Драган
Херцог“ имају секције и ваннаставне активности.
Тако им је на располагању уживање у фото, оригами,
грађевинској, рецитаторској, драмској секцији, али
је једна од омиљених литерарна секција, која је овој
школи донела и најзначајније награде.

Руководилац секције Ивана Ковачевић, професорка
српског језика и књижевности, свакодневно се труди
да код својих ђака подстакне машту у писању, а резултати њеног рада су и те како видљиви. Литерарна
секција до сада је освојила 38 награда, а у последње
две године освојила је треће место и награду ,,Проф.
др Слободан Ж. Марковић“ на Републичком такмичењу литерарних секција основних и средњих школа
у организацији Друштва за српски језик и књижевност
Филолошког факултета Универзитета у Београду, Задужбине ,,Десанка Максимовић“ и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Како је објаснила
професорка Ковачевић, циљ секције садржан је у идеји
да се што већи број ђака охрабри да изрази своје мисли, осећања, размишљања, и помоћу прозних и поетских текстова прикаже свој таленат, а за собом остави
литерарно дело трајне вредности.
– Наша школа је освојила две републичке награде
на једном оваквом престижном такмичењу у
последње две године. Литерарна секција ОШ „Др
Драган Херцог“ постоји од 2008. године, а током
свог постојања мењала је састав, програм, садржаје,
сарадњу с другим секцијама школе и место рада.
Прилагођавала се специфичним условима рада
школе која наставу организује у болницама и кућама
ђака већ четрдесет девет година. На почетку радни
састанци су се одржавали индивидуално, јер су ђаци
територијално удаљени, а наставу прате у кућним и
болничким условима широм Србије и иностранства.

Тада смо учествовали једино на нашим школским
такмичењима и у уређивању школског часописа
„Плави чуперак“–рекла је професорка Ковачевић
говорећи о почецима рада секције која данас броји
20 сталних чланова.
– Из тежње да се осети колективни дух секције, ученике
који се налазе на различитим местима већ неколико
година спајамо помоћу интернета и Skype програма.
Због специфичних услова у којима радимо као
могућност нам се наметнула организација рада преко
интернета. Сваки ученик има свој компјутер, лаптоп
или таблет, и обезбеђен интернет у болничкој соби или
код кућe. Ово решење показало се као делотворно,
и коначно, наша секција функционише онако како
смо замишљали. Дружимо се, идемо на виртуелна
путовања, упознајемо се са ствараоцима, сређујемо
страницу сајта „Додатни час“, сређујемо страницу
„Новости“ школског сајта, израђујемо зборнике радова,
идемо на такмичења, освајамо награде, одлазимо на
доделе награда – каже професорка Ковачевић.
Оно чиме се још похвалила је Зборник литерарних
радова који представља скуп прозних и поетских
радова награђених на многим литерарним конкурсима.
У Зборнику се налазе и одабрани радови који су
пристигли на традиционално школско такмичење
под називом ,,Школски наградни темат“, а изложба
Зборника дечијих литерарних радова организована је
прошле године у Дечјем културном центру Београд.
– Са ђацима организујемо виртуелне екскурзије. Тако
смо посетили Национални музеј у Нишу где нас је чекао
предавач и директно се укључио из музеја показавши
нам различите знаменитости, експонате... Циљ таквих
активности је да се после „екскурзије“ ученици
определе да ли ће о том догађају писати вест, извештај,
есеј, причу, бајку. На исти начин, ове школске године
реализовали смо и пут у Египат, тачније у Александријску
библиотеку, где смо се упознали с једном од најмањих
књига на свету, као и с разним експонатима који се тамо
чувају. Велику подршку у организовању ове „екскурзије“
пружили су нам директор Зоран Алексић и Тијана Радисављевић, наставница енглеског језика. Сваке године
обиђемо по две дестинације – испричала нам је Ивана
Ковачевић док је журила на часове, потврдивши још
једном мисију школе „Др Драган Херцог“ – „Aко болест
спречава дете да дође у школу, школа ће доћи њему!“
Ученици који се посебно истичу у раду и освајају
бројне награде су: Јеврем Недељковић, Василије
Којадиновић, Љубица Блечић, Хена Исламовић,
Вељко Велимировић, Миљан Килибарда, Адис
Личина, Марко Марковић, Павле Ђукић, Урош Томић, Сара Стефановић и Душан Максимовић. Сташа Петровић освојила је треће место на такмичењу
Светосавски књижевни конкурс 2017. (на листи
међународних такмичења и смотри Министарства
просвете, науке и технолошког развоја). Станимир
Томић, ученик 8. разреда, освојио је прву награду
„Осмех чика Бране“, Литерарни конкурс „Мој смешни свет“, Дечји културни центар Београд, 2017. Јеврем Недељковић, ученик 7. разреда, освојио је
друго место на Међународном фестивалу хумора
за децу у Лазаревцу итд.
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превентива пола здравља
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ БРИНЕ О ЗДРАВЉУ СВОЈИХ ГРАЂАНА

БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ГРАЂАНЕ
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 ПРЕГЛЕДИ
У ДЗ „САВСКИ ВЕНАЦ“

Б

есплатнe гинеколошкe прегледe за суграђанке с територије читавог Београда Општина Савски венац,
у сарадњи са ДЗ „Савски венац“, организовала је 3.
фебруара, a поводом обележавања Европске недеље
превенције рака грлића материце. Суграђанке су тог
дана могле без упута и заказивања обавити превентивни гинеколошки преглед с колпоскопијом и Папаниколау брисем.
Према стопама оболевања од карцинома грлића материце, Република Србија се налази на четвртом месту
међу европским земљама. Карцином грлића материце
је трећи водећи узрок у оболевању и пети у умирању
од свих малигних тумора код жена у Србији. Oви подаци указују на то да, нажалост, у Србији свакога дана
оболе четири жене, а једна изгуби битку с овом малигном болешћу.
Због тога је од највећег значаја имати континуитет у
спровођењу превентивних активности какве општина
Савcки венац упорно и одговорно организује како за
суграђанке с територије својe општине, тако и врло
често за све суграђанке из свих делова Београда. У том
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духу руководство општине с председницом Иреном
Вујовић на челу наставља и у наредном периоду.

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

Б

ројне бесплатне прегледе суграђанима je током фебруара и марта омогућила Општина Савски венац у
сарадњи са Заводом за здравствену заштиту радника
„Железнице Србије“. Суграђани су имали прилику да
обаве ултразвучнe прегледe штитне жлезде и меких
ткива врата, ултразвучнe прегледe абдомена, оториноларинголошкe прегледe, интернистичкe прегледе,
мерење шећера у крви и крвног притиска, a труднице
и 4D ултразвучнe прегледe.
Такође, без упута и здравствене књижице све суграђанке с територије општине Савски венац имале
су могућност да поводом обележавања Националног дана борбе против рака дојке, 20. марта, обаве
бесплатне превентивне ултразвучне прегледе дојки, a
према индикацијама и мамографски преглед.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

СВЕ НАШЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Савски венац инфо

„СВЕТИ ТРИФУН НА САВСКОМ ВЕНЦУ –
У СЛАВУ КЊИГЕ И ВИНА“

М

анифестација „Свети Трифун на Савском венцу – у славу књиге и
вина“ одржана је 14. и 15. фебруара у Кући краља Петра I, уз богат
програм за све љубитеље вина и књиге.

ТУРИСТИЧКИ
ПОТЕНЦИЈАЛИ
ОПШТИНЕ САВСКИ
ВЕНАЦ ПРЕДСТАВЉЕНИ
НА БЕОГРАДСКОМ
САЈМУ ТУРИЗМА

Т
Манифестацију је свечано отворила председница општине Савски венац
Ирена Вујовић, која је тим поводом истакла да је ово само почетак једне
лепе традиције.
– Трудићемо се да, због великог интересовања које је пробудила, манифестација „Свети Трифун на Савском венцу – у славу књиге и вина“ постане
стална у оквиру понуде Туристичке организације Савског венца.
Председник Удружења „Вински путеви Србије“ Зоран Рапајић рекао је да
су Београд и Беч једина два главна града у свету која имају винограде на
својој територији, да Беч то „обилато користи“, а да „смо ми кренули сада“.
Рапајић је тим поводом истакао да je огроман потенцијал који Београд има
када је вински пут у питању препознао и подржао Град Београд.
У склопу манифестације „Свети Трифун на Савском венцу – у славу књиге и
вина“ посетиоци су имали прилику да у Кући краља Петра Првог погледају
изложбу вина из Србије „Вински и други путеви“, као и изложбу слика Милутина Дедића „Истина је у нама“, посвећену књигама и вину.
Том приликом је представљен и
пројекат „Панонски вински коридор“,
а одржала се и аукција старих књига и
вина, као и дегустација вина. Баш као
што су организатори – Вински путеви Србије и Туристичка организација
Савског венца – најавили, био је то
спој историје, забаве и пре свега лепог дружења, којем је посебан печат
дало и присуство гостујућих винара
из Мађарске, Хрватске, Чешке, Словеније и Босне и Херцеговине.
Као саставни део манифестације у
просторијама општине Савски венац
потписан је споразум о приступању
винског удружења Мађарске „Панонском винском коридору“.

уристичка организација општине
Савски венац на овогодишњем
Међународном сајму туризма у
Београду представила је богату туристичку понуду општине. Поред
великог броја познатих хотела и
ресторана, на штанду ТО ГО Савски
венац излагали су и Музеј афричке уметности, Kућа краља Петра I,
Kонак кнеза Милоша, Зграда Официрског дома, Зграда Београдске
задруге, Историјски музеј Србије,
Јавни акваријум и тропикаријум Београд и винарија Панајотовић.

Презентацију општине Савски венац у хали 4 Београдског сајма
отворио је председник Скупштине
општине Немања Берић и том приликом позвао је све посетиоце сајма да погледају разнолику понуду
Савског венца и уживају у програму који је припремила Туристичка
организација општине. Он је истакао да се све ново и престижно
у Београду прво појавило на Савском венцу – прве радње, прва
пијаца, позориште, болнице, прва
трамвајска линија.
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– На Савском венцу се налазе и
најзначајније државне институције, велики број споменика културе, али и најстарија и највреднија
архитектонска баштина – рекао је
Берић и додао да Савски венац и
данас предњачи када су туристичке новине у питању, јер се на територији општине гради највећи
пројекат у овом делу Европе – „Београд на води“, а истовремено се
води рачуна да се очува стари дух
познатих београдских улица, па ће
тако Балканска улица, чија је реконструкција у плану, бити претворена у улицу старих заната.
Према речима директора ТО ГО
Савски венац Јовице Стојковића,
концепт штанда ТО општине формиран је као етно-кутак који презентује прво Балканску улицу, затим споменике културе, музеје,
хотеле, хостеле, ресторане, до новог модерног дела општине Савски
венац, а то је „Београд на води“.
– На штанду су представљене и
манифестације које се одржавају
током године – истакао је Стојковић и додао да је циљ да се Савски
венац представи као туристичко
место с богатом понудом за домаће и стране туристе.

Презентацију је пратио наступ КУД
„Бранко Цветковић“, а посетиоци
су били у прилици да уживају у дегустацији изврсне хране ресторана
„Станица 1884“.
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МАНИФЕСТАЦИЈА „ВАСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ“ ЗА
МАЛИШАНЕ СА САВСКОГ ВЕНЦА

М

анифестација „Васкршње чаролије“, која се у организацији Општине Савски венац и Туристичке организације општине одржала 7.
и 8. априла, окупила је велики број малишана код ресторана „Кнежев
лад“ у Топчидеру. Програм је започео наступом кловна Паје, док су Дизнијеве маскоте шетале у публици анимирајући децу.
С малишанима се дружила и председница Општине Савски венац
Ирена Вујовић.

– Радује ме што је дошло много деце, као и то да су се добро забавили
уз богат програм за који се побринула наша Туристичка организација –
рекла је Вујовић.
Она је честитала Ускрс свим грађанима који празнују, и подржала малишане у такмичењу за најлепше осликано, и најтврђе јаје.
Победници су освојили бицикле, а за друго и треће место такође су
биле обезбеђене вредне награде, као и поклони за све учеснике.
Учешће на Васкршњим чаролијама узели су и малишани из Предшколске установе Савски венац, који су на Дечијем васкршњем базару заједно с васпитачима излагали своје радове и рукотворине.
Општина и Туристичка организација Савски венац ову манифестацију
организовале су први пут.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

KУЛТУРА
НА ДОХВАТ РУКЕ
ИЗЛОЖБА
„РЕТРОСПЕКТИВА
МОМО КАПОР“
ПРЕДСТАВЉЕНА У КУЋИ
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ

Обраћајући се присутнима председница општине Савски венац Ирена Вујовић је истакла да јој је част да отвори изложбу чувеног Моме
Капора, академског сликара и писца који је својим делом и дуготрајним радом оставио неизбрисив траг у историји и култури нашег народа.
– Свакако да је ово један од најбољих начина да се присетимо свега што
је оставио иза себе. Увек је привлачио пажњу Београђана својим стваралаштвом – рекла је том приликом председница општине Ирена Вујовић.

Р

етроспективна изложба поводом осмогодишњице смрти
познатог уметника Моме Капора
приређена је у Кући краља Петра
Првог од 1. до 10. марта.

Сећање на Мому које Задужбина „Момчило Момо Капор“ организује сваке године почетком
марта, обележавајући дан његове
смрти, била је у знаку ретроспективе његовог сликарског опуса.
А како је истакла Љиљана Капор,
супруга нашег великог уметника, у
свакој од пет соба представљена је
по једна декада његовог сликарског живота, од Академије и најранијих радова до последњих година, свеукупно више од 50 година
његовог сликарског стваралаштва.
Дела представљена у оквиру изложбе су дела великих формата
рађених у техници уља на платну,
комбинованој техници и цртежи са
Академије – акварели. За изложбу
су одабрана дела из приватне колекције његове супруге, као и дела
из Задужбине „Момчило Момо Капор“, основане у Београду октобра
2010. године.

Публику су посебно одушевили глумица Рада Ђуричин и музичар Владимир Рацковић чувеним интервјуом Моме Капора који изводе у представи
„Хало, Београд“.

ИЗЛОЖБА ПРОЈЕКТА „ТВ РЕЧНИК РОДНЕ
РАВНОПРАВНОСТИ“ ПРЕМИЈЕРНО ПРИКАЗАНА У КУЋИ
КРАЉА ПЕТРА

П

ромоција и изложба пројекта „ТВ речник родне равноправности“ премијерно је приказана у Кући краља Петра Првог у присуству многобројних посетилаца. Изложбу је отворила чланица Већа општине Савски венац
Данијела Мирјанић, а нешто више о самом пројекту испричала је ауторка
и уредница Нина Мудринић-Миловановић. Пројекат се састоји од серијала
ТВ емисија које се у краткој форми баве родном проблематиком и биће
доступне свим заинтересованим женама у Србији. Како је том приликом
навела Нина Мудринић, рад на пројекту, који је у мају ове године први пут
представљен јавности, започет је пре неколико година с основним циљем
да помогне свим женама да се упознају са својим правима.
На изложби су преми
јерно приказани ин
серти из ТВ емисија
насталих током више
годишњег рада на
пројекту, а у којима су
своје виђење о стању
родне равноправнос
ти у Србији изнели
стручњаци из различитих области – др
Зорана Антонијевић,
Ирена Вујовић (председница општине Сав
ски венац и Савета за родну равноправност града Београда), Милица Стан
ковић (антрополошкиња), др Снежана Арнаутовић (уметница), проф. др
Милева Павловић, Ирена Јовановић (новинарка), проф. др Давор Џалто,
др Адриана Захаријевић (филозофкиња), Снежана Дакић (ТВ ауторка), Милица Гацин (новинарка), Бојана Бурсаћ (историчарка уметности), Данијела
Марковић (теолошкиња), проф. др Тања Мишчевић, и др Данило Прњат
(уметник).
Пројекат је подржало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Maj 2018.
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бесплатни програми

БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ
У ДКЦ МАЈДАН

БЕСПЛАТНЕ РАДИОНИЦЕ СЛИКАРСТВА
ЗА МЛАДЕ

ШКОЛИЦА КАРАТЕА

К

анцеларија за младе Савски венац и ZORAN ART
ACADEMY вас позивају да се пријавите на бесплатне
радионице сликарства. Програм академије заснован је
на искуству рада старих ренесансних уметничких радионица, као и технологија сликарства старих мајстора са
следећим програмом:
1. Како цртати (људски лик, фигуру, небо, камен...),
2. Како одредити сопствени стил,
3. Како направити успешну уметничку каријеру.
Радионице ће се одржавати у Канцеларији за младе
Савски венац, Кнеза Милоша 47 (велика сала).
Пријаве на имејл:
besplatniprogrami@mladisavskivenac.org.rs
или путем телефона 011/7151-853.

БЕСПЛАТНА ШКОЛА ФУДБАЛА
У ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ ,,ГРАФИЧАР“

Г

СПОРТСКИ ПРОГРАМ

За децу предшколског узраста у сарадњи с
карате клубом ,,Дипломатик“

Термин: суботом од 10 часова

ШКОЛА КОШАРКЕ
МАРИНЕ МАЉКОВИЋ

За девојчице основношколског узраста

радска општина Савски венац у сарадњи са фудбал
ским клубом ,, Графичар“ организује бесплатну 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 с искуством, а
тренинзи ће се одржавати на терену фудбалског клуба
,,Графичар“.

Термини: суботом и недељом од 10 до 12 часова
Програм се реализује током школске године.

КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА

За децу узраста од 4 до 10 година у сарадњи са
„Физио центром“
Контакт-телефон за додатне информације:
ФК ,,Графичар“ 064/488-0397

БЕСПЛАТНА ШКОЛА РВАЊА ЗА
ОСНОВЦЕ
Општина Савски венац у сарадњи са Рвачким клубом
„Црвена звезда“ организује бесплатну школу рвања за
основце. Тренинзи се одржавају понедељком и средом
од 18.30 и петком од 19.30 часова, у просторијама ДТВ
„Партизан – Сењак“ (Улица Виктора Игоа број 4).
Заинтересовани се могу пријавити на број телефона
065/999 – 4965.
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Пријаве на број телефона ДКЦ „Мајдан“:
011/369-2645

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

ШКОЛА КОШАРКЕ

За децу узраста од 6 до 10 година у сарадњи с
КК „Еко спорт“
Термин: уторком и четвртком од 18 до 19 часова
Пријаве на:
office@dkcmajdan.org.rs или k.k.ekosport@gmail.com

ШКОЛА РУКОМЕТА

За децу узраста
од 8 до 15 година
у сарадњи с
РК „Железничар“
Термин:
петком од 17 до 18 и
недељом од 9 до 10 часова
Пријаве на:
office@dkcmajdan.org.rs

СПОРТСКО МАЧЕВАЊЕ

Мачевалачка школа за све узрасте у сарадњи с београдским мачевалачким клубом ,,Железничар витез“

циклус заснива на упознавању непокретног културног
наслеђа, односно на реконструкцији српских средњовековних градова. Сваки циклус састоји се од четири
до пет едукативних радионица. Програм воде дипломирани етнолог–антрополог, дипломирани археолог,
дипломирани етномузиколог и дипломирани архитекта, који имају дугогодишње искуство у раду с децом
и у организацији оваквих и сличних тематских програма. Модератор програма је дипл. етномузиколог Маја
Красин Матић.

МУЗИЧКА ШКОЛИЦА
ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Реализује се у сарадњи с Удружењем ,,Свитац“ и намењена је узрасту од 6 до 18 година. У оквиру радионице се путем заједничког рада 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 усклађивања
сопственог понашања с тим ситуацијама.

ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА (НАДА ЛАЗИЋ)

Пријаве на: office@dkcmajdan.org.rs

ЕДУКАЦИЈА

УТКАЈ ТРАДИЦИЈУ У НАКИТ

Реализује се у сарадњи са Школом родитељства Наде
Лазић. Еминентни стручњаци из гинекологије, неонатологије, исхране, психологије, физијатрије, дефектологије и других области полазницима (трудничким
паровима) омогућавају да сазнају све о трудноћи, порођају, обезбољавању порођаја, менталнохигијенском
приступу трудноћи и родитељству, психомоторном
развоју бебе (интраутерино и до прве године живота),
развоју говора, правилној исхрани, правилном дојењу,
припреми дојке за лактацију, матичним ћелијама и
њиховој примени у савременој медицини, дају и практичне савете о нези новоређенчета и др.

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКИ ЦЕНТАР
Пројекат „Повратак традицији“ удружења „Интеркулт“
из Београда уз помоћ и суфинансирање Секретаријата за спорт и омладину града Београда организује
бесплатне програме од 25. 03. 2018. до 11. 07. 2018.
године. Програм се састоји из четири тематско сродних
циклуса. Први је посвећен изради накита од перлица
с мотивима традиционалне српске културе, други се
заснива на упознавању почетака српске културе путем едукативних радионица археологије, трећи циклус
је посвећен упознавању традиционалног веровања
старих Словена, а што је изражено кроз причу о словенским боговима и митским бићима, док се четврти

Програм је прилагођен за узраст 50⁺.
• Креативне радионице
Програм окупља 4 генерације – децу, студенте, родитеље и пензионере – у оквиру различитих креативних програма.
• Рекреативна радионица за старије особе
• Часови плеса за старије
• Обука за рад на рачунару
Детаљније информације о бесплатним програмима
можете пронаћи на сајту www.dkcmajdan.org.rs
Maj 2018.
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зелене стране
КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА
,,ЗЕЛЕНО РЕЦИКЛАЖНО ОСТРВО“

Е

дукативно креативнa радионицa за децу из вртића „Света Петка“
реализована је у оквиру едукативног еколошког програма почетком
фебруара 2018. године. Циљ радионице је био да код наших најмлађих
суграђана пробуди еколошку савест, те да их, уз развој стваралачког
духа кроз игру, интерактивну причу, уметничко изражавање и музику,
упозна с основима рециклаже.

Радионице је реализовало УГ „Група иде“ кроз сценски приказ, визуелно
представљање ,,зеленог рециклажног острва“ као централног пункта на
ком се одвијала едукативна, наменски осмишљена, интерактивна прича
на тему рециклаже праћена драмским ефектима. На креативан начин
дочаран је ,,животни век“ рециклажних сировина као што су папир, пет,
лименка и др. Деца су заједно с радионичарима и васпитачима правила
предмете од рециклабилног материјала (папир, картон, пет), а радови с
порукама најмлађих су на крају радионице изложени у сали вртића.

АКЦИЈА „САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ“
Градска општина Савски венац се и ове године активно придружила глобалној
акцији у оквиру кампање „Сат за нашу планету“ која се, искључивањем на
сат времена јавне и декоративне расвете, обележава широм света.

У ову акцију у оквиру кампање
укључују се појединци, организације, институције и компаније са
циљем да пошаљу снажну поруку
да је могуће нешто предузети када
је реч о ублажавању последица
климатских промена а најпре променити своје свакодневне навике
за добробит планете и свих нас
који на њој живимо.
Сат за нашу планету одржала се
овог марта једанаести пут у свету, десети пут у Србији, а од настанка 2007. године у Сиднеју ова
иницијатива је постала глобални
покрет у који се прошле године
укључило више од две милијарде људи из 178 земаља.

Акцију су ове године подржали
Министарство заштите животне
средине, Управа града Београда,
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Управа града Новог Сада,
као и бројне организације, компаније и појединци.

ПРИЈАВИТЕ СВОЈУ
ЗЕЛЕНУ ОАЗУ И
УЧЕСТВУЈТЕ У АКЦИЈИ
„ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД“
И ЛОКАЛНОЈ АКЦИЈИ
„НАЈЗЕЛЕНО“
Позивамо све заинтересоване с
територије општине Савски венац
да узму учешће у локалној акцији
„НајЗЕЛЕНО“ и традиционалној акцији ЈКП „Зеленило Београд“ под
називом „3а зеленији Београд“.
Циљ ове акције је развијање код
грађана позитивног односа према зеленилу, уз мотивацију да у
позитивној конкуренцији за избор најлепших зелених простора
унапреде стање свог непосредног
окружења.
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Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
Избор најлепших зелених простора се врши у следећим категоријама: најлепша зелена површина око
стамбене зграде; најлепши балкон
окренут према улици; најлепша зелена површина испред пословних
објеката; најлепше уређено школско двориште; најлепше зеленило око предшколске установе;
најлепше уређено зеленило угоститељског објекта (летња башта);
најлепша окућница и најлепши
пример „позитивне праксе“ – категорија зелених површина која
није обухваћена претходним категоријама, као што су кровна тераса, вертикално озелењавање,
унутрашње двориште и др.

Пријавите се, покажете своје
„НајЗЕЛЕНО“ и постанете инспирација својим суседима за још
лепши и пријатнији Савски венац и град Београд. Приликом
пријављивања за конкурс потребно је доставити фотографију
ваше зелене површине не старију
од месец дана, име и презиме
особе за контакт, адресу и број
телефона.
Пријаве можете доставити на
имејл: najzeleno@gmail.com или
лично Одељењу за пројекте развоја, Улица кнеза Милоша 69.
Најбољи у претходно наведеним категоријама представљаће
општину Савски венац на градском
такмичењу у оквиру акције „За зеленији Београд“ коју традиционално организује ЈКП „Зеленило Београд“. Рок за пријаву је од 22. маја
до 22. јуна 2018. године. Више информација може се добити на број
телефона Градске општине Савски
венац: 011/2061-709.

важни телефони
РУКОВОДСТВО
ОПШТИНЕ:
ОДЕЉЕЊЕ
ПРОЈЕКТЕРАЗВОЈА
РАЗВОЈА:
РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ЗА ПРОЈЕКТЕ
Владимир Настић, начелник одељења 2061-797
Ирена
Вујовић
–
председница
општине
Ирена Вујовић – председница општине Владимир Настић, начелник одељења 2061-797
2061-769,
2061-800,
факс
2061-899 Шеф одсека за заштиту животне средине 2061-709
2061-769,
2061-800,
факс:
2061-899
Шеф одсека за инвестиционе пројекте 2061-738
ЗоранКоцић
Коцић––заменик
заменикпредседнице
председницеопштине
општине Шеф одсека за инвестиционе пројекте 2061-738
Зоран
ШефШеф
одсека
за комуналне
делатности
ии
одсека
за заједничке
послове
2061-904
2061-904
заједничкеделатности
послове 2061-797
комуналне
2061-797
ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ:
ПОМОЋНИЦИ
ПРЕДСЕДНИЦЕ
ОПШТИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ:
Александар
Дујановић
2061-904
ОДЕЉЕЊЕЗА
ЗАДРУШТВЕНЕ
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Предраг
Кузмановић,
начелник
одељења
Зоран
Петровић
2061-904
Александар
Дујановић
2061-904
Предраг Кузмановић, начелник одељења
Радана Бодирога
2061-904
2061-766,
2061-863
Зоран Аврамовић
Петровић 2061-904
2061-766, 2061-863
Шеф
одсека
за
културу
2061-710
Радана Бодирога Аврамовић 2061-904
одсека заделатности
културу 2061-710
ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ: Шеф одсека заШеф
друштвене
2061-783
Милош Видовић 3615-388, 3615-382 Шеф одсека за друштвене делатности 2061-783
ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Страхиња Кукић 3615-388, 3615-382
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:
Милош Видовић 3615-388, 3615-382
Миодраг Прибиловић 3615-388, 3615-382 Мирјана Јанковић, начелница
ОДЕЉЕЊЕодељења
ЗА ФИНАНСИЈЕ
2061-815
Страхиња Кукић 3615-388, 3615-382
Урош Трипковић 3615-388, 3615-382
Шеф одсека
за буџет
и трезор
2061-818
Мирјана
Јанковић,
начелница
одељења
Миодраг Прибиловић 3615-388, 3615-382
2061-819
Шеф одсека за финансије
Данијела Мирјанић 3615-388, 3615-382
2061-815
Урош Трипковић 3615-388, 3615-382
Драгољуб Николић 3615-388, 3615-382
Шеф одсека за буџет и трезор 2061-818
Данијела Мирјанић 3615-388, 3615-382
ЗА ЈАВНЕ2061-819
НАБАВКЕ:
Мирослав Божић 3615-388, 3615-382
ШефОДЕЉЕЊЕ
одсека за финансије
Драгољуб Николић 3615-388, 3615-382
Ивана
Јокић,
начелница
одељења
2061-741
Раде Крунић 2061-904, 3615-382
Мирослав Божић 3615-388, 3615-382
Владимир Новаковић 3615-388, 3615-382
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОДЕЉЕЊЕОДЕЉЕЊЕ
ЗА СКУПШТИНСКЕ
ПОСЛОВЕ:
Раде Крунић 2061-904, 3615-382
Ивана
2061-741
ТањаЈокић,
Савић,начелница
начелницаодељења
одељења
2061-869
СКУПШТИНА
Владимир
Новаковић ГРАДСКЕ
3615-388, ОПШТИНЕ:
3615-382
Немања Берић – председник Скупштине
ПРАВОБРАНИЛАШТВО:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ
ПОСЛОВЕ
општине
3615-388,
3615-382
СКУПШТИНА
ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
Драгиша
Добрић,
правобранилац
Тања Савић, начелница одељења 2061-869
Сава Мартиновић
– секретарСкупштине
Скупштине
Немања
Берић – председник
2061-894, 2061-911
општине
3615-388,
3615-382
општине
3615-388,
3615-382
Заменик правобраниоца
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Сава Мартиновић – секретар Скупштине
2061-891, 2061-893, 2061-794
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
Драгиша Добрић, правобранилац 2061-894,
општине 3615-388, 3615-382
Александра Кузмановић, начелница Управе
2061-911
ПРАВНА
ПОМОЋ:
Градске општине 2061-800
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЗаменикДрагица
правобраниоца
2061-891, 2061-893,
Илић Велимировић
2061-729
Александара Кузмановић
начелница
ОДЕЉЕЊЕ– ЗА
ОПШТУ Управе
УПРАВУ:
2061-794
Градске општине
2061-800
Марија Сушић, начелница
одељења
2061-713
МАТИЧНА СЛУЖБА:
Милица Новаковић, шефица
матичне
службе
Владимир
начелнице
Шеф
одсекаЈовановић,
за пословезаменик
писарнице
2061-853
ПРАВНА
ПОМОЋ
2061-722
Управе Градске општине 2061-800
Драгица Илић Велимировић 2061-729
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И

СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Неда Кажић, начелница одељења 2061-827,
Марија Сушић, начелница одељења 2061-713
факс 2061-833
Шеф одсека за послове писарнице 2061-853
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
И
Дејан Фурјановић, начелник
одељења
2061-799
СТАМБЕНЕ
ПОСЛОВЕ
Шеф
одсека
за обједињене
процедуре
2061-812
Неда
Кажић,
начелница одељења
2061-827,
факс: 2061-833
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И
Шеф одсека за имовинско правне послове
ИЗВРШЕЊА:
2061-827
Марина Шибалић, начелница одељења
2061-782, 2061-780
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И
Грађевинска инспекција 2061-836,
ИЗВРШЕЊА
2061-744, 2061-784
Марина Шибалић, начелница одељења
Шеф одсека комуналне инспекције 2061-786
2061-782 и 2061-780
Шеф одсека за грађевинско правне
Грађевинска инспекција 2061-836, 2061-744,
послове и извршења 2061-807
2061-784
Комунална инспекција 2061-786

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ:
СЛУЖБА
Светислав Миловановић,МАТИЧНА
заштитник
грађана
Милица Новаковић, шефица матичне службе
3615-392
2061-722
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:
Мишић ВЕНАЦ
2648 948
МЗ Војвода
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
ГО САВСКИ
МЗ
Дедиње
2668 252
Светислав Миловановић, заштитник грађана
МЗ Топчидерско брдо - Сењак
3693 085
3615-392
МЗ Зелени венац 2632 356
МЗ Слободан Пенезић Крцун 2643 172
ДКЦ МАЈДАН
МЗ Гаврило Принцип
3614 683
Козјачка
3–5,
3692-645
МЗ Западни Врачар
2682 526
МЗ Стеван Филиповић 2652 082
КУЋА
ПЕТРА843
МЗ КРАЉА
4. Јули 2660
Васе Пелагића 40, 2652-986
ДКЦ МАЈДАН
Козјачка
3-5, 3692-645
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГО САВСКИ ВЕНАЦ
КУЋА КРАЉА ПЕТРА
Немањина
3,
4032-250,
4032-249
Васе Пелагића 40,
2652-986
Maj 2018.
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Имате 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
gosavskivenac
opstina_savski_venac
@GOSavskivenac
www.savskivenac.rs

Све информације у вези за остваривањем својих права и одговоре на
друга питања из делокруга Градске општине грађани могу добити преко
и-мејла: pitanja@savskivenac.rs.
Информације о Градској општини Савски венац можете наћи и на веб-сајту:
www.savskivenac.rs.

