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Скупштина ГО Савски венац
ОДРЖАНЕ ОСАМНАЕСТА И 

ДЕВЕТНАЕСТА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

На осамнаестој седници Скуп штине Градске 
оп  ш тине Сав ски венац, одржаној почетком  
ју на, одборници су усвојили Од луку о заврш

ном ра чуну Градске оп штине Савски венац за 2017. 
го дину, а заједно с изменама кадровског плана Упра
ве и први ребаланс буџета за 2018. годину. 
На деветнаестој седници, која је одржана 23. авгус
та, осим промене једног одборника, направљене су 
и промене у саставу Општинске изборне комисије, а 
именовани су и чланови Надзорног и Управног одбо
ра Туристичке организације Градске општине Савски 
венац. На истој седници именован је и нови заменик 

правобраниоца и донета је нова одлука о правобра
нилаштву. Одборници су затим имали прилику да 
чују, у виду информације, и шестомесечни извештај 
о извршењу Одлуке о буџету за период јануар–јун 
2018. године.
Сарадња између Провинције Џеђанг, града Лишуи 
(Народна Република Кина) и Града Београда, Градске 
општине Савски венац у области економије, тргови
не, науке, културе, образовања, спорта, здравства и 
туризма, а ради заједничког и обостраног развоја, 
још једна је вест с деветнаесте седнице Скупштине 
општине.
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фестивал који је окупио толико до
маћих и страних извођача, али и 
посетилаца који су тих дана били 
део нашег Савског венца. И баш 
као што нашу општину водимо и 
развијамо плански и у континуите
ту, тако ћемо у наредним годинама 
развијати и наш нови симбол, наш 
„Ентер“ фестивал.

Брига о најстаријим суграђанима та
кође није изостала, па смо и овог лета 
организовали бесплатне дводневне 
излете на Тару, на које је путовало 
500 пензионера са Савског венца.  
Желим још једном да вам захвалим 
на активном учешћу у борби против 
сиве економије и изградњи бољег 
и одговорнијег друштва. Узимањем 
фискалних рачуна и слипова прили
ком куповине дали сте велики до
принос у овој, за читаву Србију зна
чајној активности, а нашој општини 
омогућили сте да освоји прво место 
у категорији средњих општина на 
такмичењу „Узми рачун и победи 
2018” и наградни чек од 23 хиља
де евра намењених за реализацију 
пројекта од јавног значаја, по ва
шем избору. И управо је вашим гла
совима одлучено да  средства буду 
утрошена за изградњу још једног 
новог, безбедног и модерног дечјег 
игралишта у Улици Љутице Богдана. 

Драги суграђани, радост је већа јер 
све што смо постигли до сада наш је 
заједнички успех. Без свакодневне 
комуникације и активне сарадње 
не бисмо успели да мењамо, уна
пређујемо и развијамо наш Савски 
венац, који је данас поново епицен
тар најважнијих дешавања у Бео
граду. Хвала вам на томе.
 
Настављамо даље!

Ирена Вујовић

Председница Општине  
Савски венац

Поштовани суграђани,

 
Сведоци смо, а уједно и носиоци 
велике трансформације и развоја 
кроз који наша општина пролази 
у последње две године. Поносна 
сам што сам у том важном периоду 
напретка на месту председнице, а 
нарочито сам поносна што смо по
казали да заједнички можемо да 
остваримо најбоље резултате. 

Септембар нас увек асоцира на 
нове почетке, као и на враћање 
свакодневним обавезама након 
летњих одмора. Тим који води 
Општину Савски венац мислио је 
на вас и током лета. Потрудили смо 
се да уочи почетка нове школске 
године буду завршени радови у 
седам основних школа на терито
рији општине, јер наши малишани 
заслужују да нова знања, другар
ства, па и нове симпатије стичу у 
сигурним, уредним, чистим и функ
ционалним школама. Деца и мла
ди одувек су  наш приоритет. Из те 
идеје настале су и наше, садa већ 
традиционалне, манифестације по
пут Дечјих летњих игара и Петров
данског сабора, које су, судећи по 
великој посећености, организоване 
баш по вашој мери. Ово лето било 
је испуњено и богатим програмом 
за младе. Први пут је на једној бе
оградској општини одржан музички 

Бирограф
Земун

СЕПТЕМБАРСКО ИЗДАЊЕ
            .
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Тако су, на пример, у ОШ „Војвода 
Радомир Путник” изведени мо
лерско-фарбарски радови у седам 
великих учионица, док су у ОШ 
„Стефан Немања” изведени радо
ви на водоводним инсталацијама, 
окречено је пет учионица, као и 
две свлачионице, на којима су за
мењена и врата. 

У ОШ „Радојка Лакић” поправље
не су водоводне инсталације у 
свлачионицама, изведени су мо
лерско-фарбарски радови у две 
учионице, у свлачионицама, и у 
простору између свлачионица и 
сале за физичко васпитање. 
У ОШ „Исидора Секулић” изведени  
су керамичарски, молерско-фар
барски и столарски радови у ходни
ку код фискултурне сале и у улазном 
холу школе, док су у ОШ „Војвода 
Мишић” саниране водоводне инста
лације, замењена оштећена врата и 
изведени су керамичарски радови 
у ходнику поред сале за физичко и 
у тоалету, као и молерски радови у 
ходнику и фискултурној сали.
У ОШ „Петар Петровић Његош” 
санирана је влага у трпезарији и 
кухињи, а обављени су и молер
ско-фарбарски, електро и парке
тарски радови у кабинету за фи
зику и хемију. У ОШ „Антон Скала” 
санирана је електро-мрежа.
Градска општина Савски венац још 
једном је показала да су јој брига о 
деци и обезбеђивање бољих усло
ва рада у основним школама увек 
на првом месту.

ЗАВРШЕНА 20 ДАНА ПРЕ РОКА
РЕКОНСТРУКЦИЈА БУЛЕВАРА  
КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА 

Булевар кнеза Александра Карађорђевића урађен је онако како би треба
ло да се раде реконструкције важних саобраћајнице, а радови су заврше

ни 20 дана пре предвиђеног рока. Вредност радова од 110 милиона динара 
гаранција је да неће бити проблема у овој улици у наредних 20 година. 
Председница општине Савски венац Ирена Вујовић истакла је да je ово још 
један пример добре сарадње између Града Београда и Општине Савски 
венац, али и грађана пре свега. 

Према речима заменика градоначелника Горана Весића, улица je била у 
веома лошем стању, иако је једна од прометнијих у Београду. Радови су 
почели 28. марта, требало је да трају до 28. јула, али је ЈКП „Београд-пут” 
посао завршило 20 дана раније.
‒ Стање ове улице пре санације најбољи је показатељ како су се саобраћај
нице реновирале у прошлости. Када је подигнут асфалт, испоставило се 
да је било свега десетак центиметара подлоге, што је главни разлог брзог 
пропадања коловоза – рекао је Весић.
Институт за путеве је пре почетка радова урадио пројекцију оптерећења ули
це у наредних 20 година, након чега је постављена подлога која се састоји 
од 50 центиметара крупног камена, 20 центиметара ситног, као и три слоја 
асфалта који је премазан посебном смесом која спречава појаву колотрага.
Иначе, Булевар кнеза Александра Карађорђевића је реконструисан на 
иницијативу грађана Савског венца који су у последње две године инсис
тирали на томе, а улица је урађена квалитетно и по светским стандардима. 
Председница општине Савски венац захвалила је Граду Београду и сви
ма који су заслужни за реконструкцију Булевара и додала је да су анга
жовањем општинског тима и директора ЈКП „Београдски водовод и кана
лизација” становници ове улице добили и директан прикључак на нову 
водоводну цев, чиме је регулисан вишедеценијски проблем с блок-водо
мером и растуром воде, али је и унапређен квалитет живота. 

ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ У СЕДАМ ОСНОВНИХ ШКОЛА 
ПРЕД ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Нова школска година је за основце са Савског венаца отпочела у пријат
ном амбијенту свеже уређених школа и све то захваљујући Општини која 

је у оквиру текућег одржавања издвојила средстава за њихово уређење. 
Неопходни радови у седам основих школа на територији општине изведе
ни су током летњег распуста. 

ЗА ЛЕПШИ САВСКИ ВЕНАЦ
НОВО ДЕЧЈЕ ИГРАЛИШТЕ  
У СИТНИЧКОЈ УЛИЦИ НА СЕЊАКУ

Новоизграђено дечје игралиште  у Ситничкој улици на Сењаку још један 
је пример одличне сарадње између Градске општине Савски венац и 

њених грађана. 
За уређење овог простора, који је био неискoришћен и без садржаја, 
грађани су дали иницијативу, а Општина је уложила средства и омогућила 
је да се све уреди. 

У спортском делу игралишта постављена je конструкција за баскет а цео 
простор је ограђен. У делу парка постављен је парковски мобилијар ‒  клу
пе и канте за ђубре, на гуменој подлози су постављене љуљашка, вртешка 
и њихалице, а све да би деца уживала у безбедној игри.
Подсећања ради, у претходне 
две године на Савском венцу је 
обновљено пет дечјих игралиш-
та а изграђена су и четири нова.
Председница oпштине Ирена 
Ву јовић поручила је да ће се 
на  ставити уређење зелених по-
вр шина на Савском венцу  са 
ци   љем  да сваки кварт добије је-
д  но овакво игралиште или спор-
т  ски терен на којима ће де  ца, 
али и одрасли моћи квали тет но 
да проводе слободно време.

ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА БАЛКАНСКЕ УЛИЦЕ – 
ЗАВРШЕТАК РАДОВА ДО 15. OКТОБРА

Почела је најављивана реконструкција Балканске улице. Радови се од
вијају од Улице Гаврила Принципа до Улице краљице Наталијe, a из

воде их градска јавна предузећа. Улица је затворена за саобраћај, али је 
обезбеђен пешачки коридор.
Поводом реконструкције Балканске улице с грађанима је пре годину дана 
одржан састанак у просторијама Општине Савски венац да би се чуло и 
њихово мишљење. Осим руководства Општине, поменутом састанку при
суствовали су и градски челници.
‒ Драго ми је да су се стекли услови да почну радови и да испунимо обећање 
дато грађанима. Веома смо захвални руководству града Београда што из
лази у сусрет предлозима општине и заједно с нама улаже огромне напо
ре да Савски венац буде уређена општина и боље место за живот – рекла 

је председница општине Ирена 
Вујовић, додајући да су грађани 
највећи иницијатори свега што се 
ради на територији општине.

А како је истакао заменик градо
начелника Горан Весић, у склопу 
радова у Балканској улици пред
виђена је реконструкција водо
водне и топловодне мреже, а биће 
урађена и нова кишна канализа
ција. Реконструисаће се коловоз 
и тротоари, а коцка ће бити об
новљена. Планирано је да Балкан
ска након реконструкције добије и 
дрворед, што ће улици дати друга
чији и лепши изглед.
Балканска улица по завршетку ре
конструкције биће проглашена по
себном туристичком зоном, однос
но улицом „старих заната”, а на том 
пројекту већ месецима ради Завод 
за заштиту споменика културе гра
да Београда. Како је најављено, 
почетком следеће године у близи
ни Балканске почеће и радови на 
реконструкцији Савског трга, на 
ком ће половином  следеће године 
бити постављен споменик Стефану 
Немањи. Такође, Град Београд ре
конструисаће и Улицу Краљевића 
Марка, која ће постати пешачка.
Ако томе додамо реконструкцију 
зграде старе Железничке станице 
и њено претварање у Историјски 
музеј Србије, реконструкцију Ка
рађорђеве улице, јасно је да ће 
овај крај Савског венца бити пот
пуно уређен и да ће становни
ци овог дела града наставити да 
прате развој своје општине и свог 
града. 
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Општину Савски венац посетила je крајем јуна деле
гација кинеског града Лишуи. 

Том приликом градоначелник града Лишуи Чен Руи
шанг и председница општине Савски венац Ире
на Вујовић потписали су Споразум о пријатељској раз
мени и сарадњи.

Према речимa Иренe Вујовић, за Општину Савски ве
нац био је ово велики дан.
‒ Трудићемо се да као Општина будемо добри партне
ри. Нашим пријатељима из Кине приближили смо кул
туру, туристичке потеницијале и историју Савског вен
ца и Београда и разменили смо мишљења и искуства у 
вези са функционисањем управе – рекла је Вујовић до
дајући да је ово само први корак сарадње, те је подсе
тила да се у Kући краља Петра I већ традиционал
но обележавају и Дани кинеске културе, који ће, према 
њеним речима, од сада бити на вишем нивоу. 

У ЗВАНИЧНОЈ ПОСЕТИ ОПШТИНИ САВСКИ ВЕНАЦ

ДЕЛЕГАЦИЈА КИНЕСКОГ ГРАДА ЛИШУИ
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Градоначелник кинеског града Лишуи Чен Руи
шанг захвалио је председници општине и представни
цима власти на подршци коју пружају свим грађани
ма Kине који живе и раде у Србији.  
Рекао је да ће након потписивања споразума постави
ти темеље којим ће продубити сарадњу у свим облас
тима као што су економија, трговина, култура, спорт, 
али и све друге сфере. ‒ Трудићемо се, у складу с 
политиком кинеског председника Си Ђинпинга „Је
дан појас ‒ један пут”, да сарадња општине и гра
да буде још боља и јача ‒ нагласио је Руишанг. 
Потписивању споразума присуствовао је и представ
ник кинеске амбасаде у Београду Тиан Јишуи, који је чес
титао потписницима у име амбасадора Ли Манчанга.

‒ На овај начин потврђује се челично пријатељ-
ство две земље ‒ рекао је Јишуи, при чему је напоме
нуо да је већина грађана Kине који живе и раде у Срби-
ји, тачније 4.500 њих, управо из околине овог града.
‒ Надам се да ће се резултати ове сарадње у будућ
ности видети у бизнису, али и размени људи ‒ закљу
чио је Јишуи.

Током посете делегација из Кине посетила је и Му
зеј Југославије, где су њени представници положи
ли цвеће на гроб Јосипа Броза Тита.

топ тема
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Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

за наше грађане
ЗА СЕНИОРЕ СА САВСКОГ ВЕНЦА САМО НАЈБОЉЕ
БЕСПЛАТНИ ИЗЛЕТИ НА ТАРУ ЗА 500 ПЕНЗИОНЕРА

Пензионери Савског венца су још 
једном показали велико интере

совање за бесплатне излете.  Путо
вало се и овог јуна и јула јер општи
на Савски венац и њени сениори, 
њих чак 500, нису спуштали сидро 
ни током ових летњих месеци.

Бесплатни дводневни излети на Тари 
били су у знаку дружења, уживања 
у лепом смештају и гурманлуцима, 
али и обиласкa атракција и знаме
нитости најлепше планине у запад
ном делу Србије. У повратку права 
посластица – посета Шарганској ос
мици, а потом и манастиру Благо
вештење.
Традиционално добра организа
ција, дивна дестинација, савршено 
друштво! Наравно, наставиће се и у 
наредном периоду, а наше сениоре 
од јесени очекују и нови излети.

ЈОШ ЈЕДАН  
КЛУБ ЗА СЕНИОРЕ  
НА САВСКОМ ВЕНЦУ

У Улици др Милутина Ивкови-
ћа број 2 почетком августа 

отворен је још један клуб за се
ниоре у оквиру Мреже дневних 
центара и клубова Геронтолош
ког центра Београда. Новоотво
рени клуб обишао је градона
челник Зоран Радојчић, градска 
секретарка за социјалну заштиту 
Наташа Станисављевић и пред
седник Скупштине општине Сав
ски венац Немања Берић. 

Директорка Геронтолошког цен
тра Београда Сузана Мишић ис
такла је том приликом да се сви 
запослени у тој установи труде да 
корисницима на стручан и адек
ватан начин помогну и да за њих 
створе пријатно окружење.

Нови клуб за старије на Аутоко
манди носи име дугогодишње 
активисткиње дневних центара 
и клубова Геронтолошког центра 
Београда – Радане Пупић, а од 
других се разликује по томе што 
пружа могућност рекреативног 
фитнес вежбања за сениоре бу
дући да се у клубу налази и прос
торија за вежбање са савреме
ним справама.
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општини Савски венац у оквиру програма Универзитетске радне праксе 
– БГ ПРАКСА 2018. Студенте је том приликом угостио заменик начелнице 
Управе општине Владимир Јовановић.
„БГ ПРАКСА” омогућава студентима да обављају стручну праксу у јавним 
и јавно-комуналним предузећима, организационим јединицама Градске 
управе, установама културе и градским општинама, и да тако стекну прак
тична знања, вештине и релевантно радно искуство током студија, што ће 
коначно унапредити и њихово академско образовање.
Програм у организацији Цен тра за развој каријере и са ветовање студената 
Универзитета у Београду, а у сарадњи с Градском управом Града Београ
да, реализује се као тромесечна пракса чији је завршетак планиран за 15. 
септембар.

ДРУЖЕЊЕ С МАЛИШАНИМА  
И ДОНАЦИЈА ШКОЛИ „АНТОН СКАЛА”

Руководство општине Савски венац труди се да обезбеди деци боравак 
у свакој основној школи на територији општине какав и заслужују и да 

свака школа буде место какво мора и да буде − уређено, функционално и 
подстицајно. Циљ је јасан, деца морају имати што квалитетније услове за 
учење и правилан развој у сваком смислу те речи. 
Било да је у питању сређивање мокрих чворова, фискултурних сала, школ
ских дворишта, било да се ради о обезбеђивању најпотребнијих средстава 
за нормалан рад, свака школа је добила једнаку пажњу. 
Исто је било и са школом „Ан
тон Скала” за децу с посебним 
потребама, којој је обезбеђен 
инверзиони тренажер потре
бан за одржавање наставе фи
зичког васпитања. Тренажер, 
који је значајно допринео по
бољшању услова рада настав
ника и малишана, и јесте био 
повод посете, али није и једи
но што су малишани добили. 
Тог дана организовано је и 
дружење с малишанима. 
Посебно је вредно пажње дружење са селекторком женске кошаркашке 
репрезентације Србије Марином Маљковић. Она је одржала показну веж
бу кошарке и уручила је поклоне у виду спортске опреме, чему су се мали
шани највише обрадовали.

‒ Желимо да мотивишемо децу да се посвете здравом начину живота и 
спорту. Спортским језиком речено, ово је велика заједничка победа за све 
нас који смо се укључили у акцију ‒ рекла је Маљковић.

НАЈБОЉЕ СТВАРИ  
НА НАЈБОЉЕМ МЕСТУ
БЕСПЛАТНА ЛЕТЊА 
УМЕТНИЧКА ШКОЛА  
У КУЋИ КРАЉА  
ПЕТРА ПРВОГ

Одлични садржаји намењени 
грађанима Савког венца нису 

јењавали ни током врелог лета. 
Напротив, лето на Савском венцу 
увек је пуно свежих идеја и доброг 
провода, а све најлепше дешава се 
упра во у најлепшем здању. 

Тако је и с бесплатном летњом шко
лом цртања и сликања, у којој су 
сваке суботе током јула и августа 
учила, дружила се и уживала деца 
од 10 до 15 година. 
Настава се одвијала у дворишту 
Куће краља Петра I, где су полазни
ци били у прилици да покажу креа
тивност и усаврше вештине цртања 
и сликања. Будући да школа нуди и 
припреме за упис у средње стручне 
школе, многи су имали прилике да 
стекну основу за даље школовање. 
Незабораван је био и финиш ове 
дивне активности. Наиме, по завр
шетку уметничке школе уприличена 
је изложба радова свих полазника у 
просторијама велелепног здања и 
центра уметности и културе којим 
се становници општине Савски ве
нац с правом поносе. 
Радујемо се сваком новом лету.  

ЗА СТУДЕНТЕ  
„БГ ПРАКСА 2018” У 
ОПШТИНИ САВСКИ 
ВЕНАЦ

За девет студената завршних го
дина студија почелa је полови

ном јуна стручна пракса у Градској 
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ЈУБИЛАРНА ТРИДЕСЕТА 
ДЕЧЈА ОЛИМПИЈАДА У 
ОШ „АНТОН СКАЛА”

Јубиларну тридесету Дечју олим
пијаду под слоганом „Филмски 

свет је наш, ако срце даш” Oснов
на школа „Антон Скала” организо
вала је почетком јуна. На Олим
пијади је учествовало 25 школа, 
а представили су се ученици из 
свих београдских школа за децу с 
посебним потребама, као и учени
ци редовних и интернационалних 
школа с територије општине Сав
ски венац и редовних школа с те
риторије града Београда, из Новог 
Сада, Зрењанина и Краљева.

У име Општине Савски венац, која 
је подржала манифестацију, учес
нике је поздравио члан Већа Урош 
Трипковић.

Након дефилеа, у ком су се пред
ставиле школе и њихови ђаци у 
костимима с мотивима домаћих 
филмова и серија, у музичком 
делу програма наступио је музи
чар Жељко Јоксимовић.

НУЛТА ТОЛЕРАНЦИЈА НА НАСИЉЕ
ПРОГРАМ ЗА ЖЕНЕ  
„САМООДБРАНА ПОД СТРЕСОМ” 

Крајем маја прeдсeдницa општине Савски венац и Сaвeтa зa рoдну 
рaвнoпрaвнoст Грaдa Бeoгрaдa Ирeнa Вуjoвић, заједно с градском 

секретарком за социјалну заштиту Наташом Станисављевић и представни
цом Удружења „Јака жена” Драганом Бајкановић, представила је пројекат 
„Сaмooдбрaнa пoд стрeсoм”. Циљ овог пројекта је да унaпрeди психoфи
зичкe способности и пoтрeбнe вeштинe и знaњa зa бeзбeдниjи живoт жeнa 
у сaврeмeнoм oкружeњу.
Пројекат је рализован након што се Удружење „Јака жена” обратило општи
ни Савски венац, а председница Ирена Вујовић га је одмах прихватила.
– Удружење „Јака жена” 
у сарадњи с општином 
Савски венац и Грaдским 
цeнтром зa физичку кул
туру спроводиће едука
цију и вежбе са женама 
које су жртве насиља 
или женама које осете 
потребу да прођу кроз 
ову врсту едукације пре 
свега ради превенције. 
Сви се залажемо за нулту 
толеранцију на насиље и 
апелујемо на жене да се 
обрате стручним лицима 
и разговарају с њима, али поред тога радимо и на њиховом економском 
оснаживању – истакла је том приликом Вујовић.
Пројекат, који се састоји од едукативног и тренажног дела, започет је у 
јуну и трајао је три месеца. Реализован је у Грaдском цeнтру зa физичку 
културу, где је на самом почетку у програм било укључено 30 полазни
ца. Обука, коју је осмислило Удружење „Јака жена” у сарадњи с Инова
ционим центром Факултета безбедности, одржавала се сваког викенда и 
била је бесплатна.

Први пут и Секре
таријат за социјал
ну заштиту могао је 
да подржи овакав 
пројекат захваљујући 
општини Савски ве
нац која је омогућила 
његово развијање, са
мом удружењу што је 
донело нешто ново, 
као и Грaдскoм цeн
тру зa физичку кул
туру који је обезбедио 
просторије за реали

зацију пројекта. Како су, према статистици, жене чешће жртве насиља од 
мушкараца, превенција је веома важна, а јачање психофизичких способ
ности може знатно да помогне свакој жени. 
Сарадњом с општином Савски венац, која је у протекле две године по
кренула бројне активности којих се раније нико није сетио, а имајући у 
виду и овај пројекат, задовољан је и дирeктoр Грaдскoг цeнтрa зa физичку 
културу Нeбojшa Стojaнoвић, који наглашава колико је важно да свако на 
свој начин пружи допринос борби против насиља додајући да је програм 
ојачавања менталне и физичке снаге корак који би требало да следе све 
локалне самоуправе у Србији.
Кooрдинaтoркa прoгрaмa из Удружeњa „Jaкa жeнa” Дрaгaнa Бajкaнoвић 
захвалила је председници општине зато што је препознала важност ове 
теме и дала подршку овом пројекту.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

ЕКО-ПАТРОЛА
АКТИВНО РАДИ  
ЗА ЛЕПШИ И ЧИСТИЈИ 
САВСКИ ВЕНАЦ

Еко-патрола Градске општине 
Савски венац интензивно ради 

на уређењу јавних зелених повр
шина на територији општине. Еки
пе су свакодневно на терену и у 
договору с грађанима уређују за
пуштене јавне површине.
У акцији „Еко-патрола 2018” по
днетo је 39 пријава грађана, а до 
сада je потпуно уређенo 30 јавних 
површина, док се тренутно ради 
на још седам.

У наредном периоду наставља
мо истом динамиком с истим 
циљем, да нашу општину учини
мо лепшим и уређенијим местом 
за живот.
Еко-патроли грађани на имејл ад
ресу: ekopatrola@savskivenac.rs 
или на писарници Општине сва
ког радног дана од 07.30 до 15.30 
часова могу пријавити комунални 
неред на јавним површинама.

Председница општине Ирена Вујовић захвалила је Марини Маљковић на 
спортском  дану, и што је издвојила време за дружење са ђацима из „Ан
тон Скале”, а изразила је захвалност и друштвено-одговорној компанији 
„Лукоил Србија”, која је 
донирала новчана сред
ства за набавку Монтесо
ри материјала, док је ди
ректорка школе Наташа 
Селић Станковић посебно 
захвалила на „часу прија
тељства” и том приликом 
уручила је захвалнице 
Ирени Вујовић, представ
ницима „Лукоил Србија” и 
Марини Маљковић.

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ И ОВЕ ГОДИНЕ НАГРАДИЛА 
ВУКОВЦЕ И ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Награде за постигнут изванредан успех током осмогодишњег школо
вања у свечаној сали Општине Савски венац крајем јуна додељене су 

носиоцима Вукове дипломе и ђацима генерације с територије општине.
Председница Општине Ирена Вујовић уручила је таблете ђацима генера
ције, а за 36 вуковаца обезбеђени су поклон-ваучери за спортску опрему.
Честитајући вуковцима на постигнутим изванредним резултатима и ус
пеху, Вујовић је истакла да су они пример који треба да следе генерације 
ђака које долазе.

‒ Ви сте понос својих родитеља али свакако и наш, те ћемо  зато као 
Општина наставити да подржавамо, стимулишемо и награђујемо 
највредније ученике да би и током даљег школовања наставили са до
брим резултатима. Улагањем у вас, улажемо у будућност – поручила је 
Вујовић и додала да ће Општина наставити да организује бесплатну при
премну наставу за полагање мале матуре да би се родитељима смањили 
трошкови приликом припреме деце за упис у средње школе, али и ос
тале ваннаставне активности које ће деци омогућити да стекну додатна 
знања и вештине.
Вујовић је рекла да ће Општина Савски венац наставити да улаже и у об
разовне установе да би ђаци имали што боље услове за рад током шко
ловања.
Ђаци генерације на Савском венцу ове године су: Никола Божовић из ОШ 
„Антон Скала”, Драгана Јаковљевић из ОШ „Др Драган Херцог”, Хаџић 
Селма из ОШ „Стефан Дечански”, Исидора Јарић из ОШ „Исидора Секу
лић”, Јана Милошевић из ОШ „Радојка Лакић”, Милош Милошевић из 
ОШ „Петар Петровић Његош”, Нађа Крунић из ОШ „Војвода Мишић”, Ана 
Шобић из ОШ „Стефан Немања” и Лука Радовановић из ОШ „Војвода Ра
домир Путник”.

10 Септембар 2018.
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у сарадњи са
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је неопходно да се у подршку укључи што већи број организација, компа
нија и појединаца.
Партнерима на пројекту након конференције додељене су захвалнице, а 
имали су и прилику да погледају видео-материјал с едукативних радионица. 
Модном ревијом, у којој су учествовале све полазнице пројекта и на којој су 
носиле моделе пословне одеће дониране од модних кућа и креатора који су 
пружили подршку пројекту, завршен је још један успешан програм.  

МИНИ-АТЛЕТСКИ МИТИНГ 
ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ  
У ДКЦ „МАЈДАН”

Мини-атлетски митинг за предшколце, манифестација на којој је 
учествовало њих више од 300, у организацији Савеза за предшколски 

спорт и физичко васпитање Србије – САРС, а у сарадњи с Општином Савски 
венац и Предшколском установом „Савски венац”, одржан је половином 
маја у сали Дечјег културног центра „Мајдан”. Својим присуством мали
шане је подржао председник Скупштине општине Савски венац Немања 
Берић.

Општина Савски венац зна колико је значајно укључивање што већег 
броја деце предшколског узраста у спортске активности и због тога је увек 
спремна да их подржи и помогне њихову реализацију. На тај начин, као 
и организацијом бројних бесплатних спортско-рекреативних програма, од 
којих се многи реализују управо у „Мајдану”, Општина Савски венац утиче 
на подизање свести о значају спорта и рекреације. 
И баш како је пред
седник Савеза за 
пред школски спорт 
Србије Горан Вјеш-
тица рекао, за-
једнички циљ Са
веза, Општине 
и Пред  школске уста-
но  ве и овом прили-
ком, јесте да на јед
ном месту окупи што 
више чланова поро
дице и промовише 
значај здравог и ква
литетно проведеног 
заједничког времена 
на отвореном. У томе 
су успели и овог пута. 

предавања и вежби научиле како да 
побољшају свој положај на тржишту 
рада и унапреде вештине и способ
ности које ће им омогућити да дођу 
до жељеног радног места. 
Савски венац је прва београдска 
општина која је подржала овај пи
лот-пројекат у нади да ће и оста
ле општине убудуће имати слуха 
за овакве програме чији је циљ 
да помогну женама да се у што 
већем броју укључују у све друш-
твено-економске токове. Само 
заједничким деловањем инсти
туција, компанија и невладиног 
сектора омогућава се стварање 
сигурног друштва за све, а водећи 
се тиме, општина Савски венац 
је у претходном периоду орга

низовала различите едукације за 
жене, од бесплатних ИТ обука, 
преко пројекта „Самоодбрана под 
стресом” у сарадњи с Удружењем 
„Јака жена” и Старим ДИФ-ом.
У име организатора Dress for 
success Сандра Абрамовић је зах
валила општини Савски венац и 
другим партнерима пројекта који 
су помогли реализацију и још јед
ном је истакла да је њихов примар
ни циљ економско оснаживање 
жена, као и њихово припремање 
за нове моделе на тржишту рада. 
Пројекат је подржала и повере
ница за заштиту равноправности 
Бранкица Јанковић, која је нагла
сила да је само економски незави
сна жена заиста и слободна.
‒ Свакодневно се суочавамо с род
ним стереотипима, јер се жене нај
чешће посматрају кроз задате об
разце и патријархалне улоге, што 
узрокује ограничавање пословних 
могућности које жене морају да 
имају ‒ рекла је том приликом по-
вереница и додала да жене у Ср
бији теже долазе до запослења, 
често имају ниже зараде од муш
караца за обављање истог посла, 
као и да су више изложене дис
криминацији и отпуштањима и да 

чења био је прилагођен узрасту 
деце и састојао се из три игре и 
практичног полигона. За најбоље 
екипе у такмичењу и њихове шко
ле обезбеђене су вредне награ
де. Најбоља школа добила је лап
топ рачунар, док су за најбоље 
учитељице четири разреда били 
обезбеђени ваучери за куповину. 
Три првопласиране екипе доби
ле су медаље, а сви учесници по
клон-мајице. Победник сваког раз
реда добио је пехар за школу.

Одабир је вршен на основу резул
тата теста који је рађен у школама, 
на основу радова које су слали и 
који су аутоматски били у квали
фикацији за квиз.
Иначе, циљ пројекта  реализованог 
у свим основним школама на тери
торији општине јесте утврђивање и 
надоградња постојећих знања у об
ласти саобраћаја путем специфич
но осмишљене едукације. Осим 
тога, идеја је била и да се учи
тељи подстакну да уче децу без
бедном понашању у саобраћају.
Пројекат је спроведен путем јавног 
позива који је расписала Општина, а 
финансиран је средствима Секрета
ријата за саобраћај Града Београда.

ЗАВРШЕН ПРОГРАМ  
„ОБУЧЕНА ЗА УСПЕХ”

Након успешне реализације 
програма „Обучена за успех” 

у организацији Dress for Success 
Београд и општине Савски венац, 
у Кући краља Петра I на Сењаку је 
одржана и завршна конференција. 
Кроз едукативне радионице про гра-
ма прошло је 20 жена које су током 

ОПШТИНИ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ДОПРИНОС  
У БОРБИ ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ
ПЛАКЕТА ЗАХВАЛНОСТИ И НАГРАДНИ ЧЕК

Поводом сумирања резултата у борби против сиве економије Општини 
Савски венац je на свечаности одржаној у Скупштини града додеље

но признање и наградни чек за освојено прво место у категорији средњих 
општина на такмичењу „Узми рачун и победи 2018”. 
Плакету захвалности и 
наградни чек од 23.000 
евра председници Оп-
штине Ирени Вујовић 
уручио је министар др
жавне управе и локалне 
самоуправе Бранко Ру
жић.
У наградној игри „Уз-
ми рачун и победи 
2018”, од свих београд
ских општина, једино 
је Савски венац освојио 
награду, а осим средстава за локална улагања намењена за реализацију 
пројекта од јавног значаја по избору грађана, Савски венац добиће и зону 
бесплатног интернета.
Захваљујући активном учешћу, те узимајући фискалне рачуне и слипове 
приликом сваке куповине, грађани Савског венца дали су велики допринос 
борби против сиве економије и изградњи бољег и одговорнијег друштва.
У циљу реализације награде, сви пунолетни становници Савског венца 
имали су могућност да до 18. јуна у просторијама Општине гласају за је
дан од три предложена пројекта. Према резултатима, највише гласова до

био је пројекат уређења 
дечјег игралишта у Ули
ци Љутице Богдана, који 
ће у наредном периоду 
бити и реализован.
Наградну игру „Узми ра
чун и победи” покренула 
је Влада Србије у сарадњи 
с НАЛЕД-ом у оквиру го
дине борбе против сиве 
економије, а под слога
ном „Јер сви добијају кад 
сива економија губи”.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА  
„КАКО БИТИ БЕЗБЕДНИЈИ У САОБРАЋАЈУ”

Зато што је без
бедност, пре 

свега на ше деце, 
најважнија, одр
жано је општин
ско такмичење у 
оквиру про јек та 
,,Како бити без
беднији у сао
браћају” за ђаке 
од I до IV разре
да свих основних 
школа са Савског 
венца. 
Концепт такми



Септембар 2018. 15

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

Септембар 2018.14

www.savskivenac.rs

Малишани су се упознали са спортом и вежбањем уопште, посебно с ат
летиком као базичним спортом из којег касније лако прелазе у друге спор
тове. Такмичили су се у бацању копља, скоку удаљ и штафетном трчању 
преко препона. Наравно, све је било прилагођено њиховом узрасту и мо
гућностима, а за показано интересовање и труд сви су добили прикладне 
награде. 
Овакве манифестације важне су јер наше најмлађе уче и фер-плеју, пошто
вању правила, противника, те их припремају за будуће победе и поразе у 
спорту, али и у животу. 

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ И НАЦИОНАЛНА  
СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ С ГРAЂАНИМА  
НА ПУТУ ДО УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Да смањење незапослености схвата као континуиран процес, а изнала
жење најбољих модела за постизање овог циља као једну од својих 

приоритетних активности, још једном је на делу показала Градска општина 
Савки венац. Наиме, у сарадњи с Националном службом за запошљавање 
организована је током маја обука за незапослене грађане који желе да 
покрену сопствени бизнис. 

И баш као назив дводневне обуке − „Пут до успешног предузетника”, био 
је ово пут који је засигурно отворио нове видике грађанима који су након 
ње далеко спремнији да закораче у предузетништво. Они најбољи, који су 
обуку успешно завршили, добили су и сертификате. 

„Пут до успешног предузетника” 
у Оп штини Савски венац прошло 
је више од тридесет незапосле
них грађана, а како је додатно 
појаснила председница општи
не Ирена Вујовић, с добијеним 
сертификатима моћи ће да кон
куришу за субвенцију за самоза
пошљавање. 
‒ Ради спровођења мера активне 
политике запошљавања недавно 
смо у сарадњи с Националном 
службом за запошљавање ос
новали Савет за запошљавање 
oпштине Савски венац. Пратимо 
политику Владе Србије и Гра
да Београда у вези с питањем 
смањења незапослености, а у 
претходном периоду спрово
дили смо различите пројекте у 
сарадњи с компанијама, инсти
туцијама и удружењима. Укљу
чивањeм у прoграмe едукације 
и дoдатнoг oбразoвања незапос
лени дoбиjају прилику за сти
цање нoвих знања, што им омо
гућава да буду конкурентнији на 
тржишту рада и да лакше дођу 
до запослења. Трудићемо се да 
овакве примере добре праксе 
наставимо и убудуће – нагласила 
је Вујовић.
И директор Националне службе 
за запошаљавање Зоран Мар
тиновић каже да је циљ промо
ције развоја предузетништва 
коју подржава Влада Србије да 
се охрабре полазници који имају 
склоности ка сопственом бизни
су и да тај бизнис покрену по
моћу субвенције државе.
Рекао је да годишње око 12 
хиљада људи из читаве Србије, 
који желе да започну свој биз
нис, прође кроз обуке Национал
не службе за запошљавање, а од 
тога око 4 хиљаде њих и добије 
подстицај и субвенције за покре
тање сопственог бизниса.
Током 2018. године у Београ
ду ће око 360 грађана моћи да 
добије подстицај за сапозапо
шљавање, а нови јавни позив из 
програма претприступне помоћи 
омогућиће да још 50 заинтере
сованих грађана добије ову суб
венцију, што је важно за све ове 
људе који су завршили обуку.

Сведоци смо незаустављивог раз
воја наше престонице. Плански, 
смислено, ефикасно развија се 
сваки њен део. Може се рећи да 
је упра во тај напредак данас нају
очљивији на Савском венцу. Како 
бисте га Ви оценили? Има ли неких 
успеха на које сте као становник 
Савског венца посебно поносни?

Када долазите у Београд из било ког 
правца, прелазите Газелу нпр., од
мах ћете видети никада већи број 
кранова, грађевинских машина… 
Данас се у нашем граду на сваком 
кораку граде стамбени и пословни 
комплекси, граде се нове болнице, 
клинички центри…  То је само један 
од јасно уочљивих показатеља да 
се наш град, као и наша општина, 
наравно, брзо и незаустављиво раз
вијајају попримајући већ сада одли
ке модерне европске престонице, 
која својим грађанима и туристима 
нуди пријатност, удобност, модеран 
и здрав живот. Радује ме када се 
српска престоница гради, јер то до
носи нове инвестиције, нова радна 
места, бољи живот грађана...

На примеру општине Савски венац 
се може видети колико је значајна 
сарадња и колико заправо значи 
бити одговорна локална управа и 
одговоран грађанин спреман да 
се укључи у процесе који доно

се бољитак у свакодневни живот 
заједнице. У ком сегменту сва
кодневног живота Ви као грађанин 
Савског венца најјасније видите ре
зултате те сарадње?
 
Рекао бих да Општина Савски ве
нац успешно развија партнерски 
однос са сваким грађанином. Најва
жније одлуке за општину се доносе 
заједно, у интересу и по мери самих 
становника општине. То је сушти
на – заједнички рад, јер општинска 
управа и грађани имају исти циљ, да 
висок квалитет живота у овом делу 
Београда буде додатно унапређен. 
Мислим да садашње руководство 
општине Савски венац доста успеш
но развија такав однос и да су грађа
ни задовољни.

Вредан рад, улагање и напредак 
вреднујете и као грађанин и као 
стручњак и као министар у Влади. 
Недавно сте изјавили да је јако теш
ко оживети здравство, а Ви ипак ус
певате у томе. С обзиром на то да се 
на територији општине Савски ве
нац налазе и најважније здравстве
не установе, шта за Вас као грађа
нина, а шта као министра здравља 
и представника струке значи нови 
Центар за медицинску биохемију 
у оквиру Клиничког центра Србије, 
реновирана Тиршова, нова модерна 
Тиршова 2 која ће бити изграђена...?

Здравство је област која је важна 
свим грађанима Србије. Морам рећи 
да ми од првог дана, од 2014. годи
не, интензивно и посвећено радимо 
на томе да наш здравствени сис
тем учинимо ефикаснијим и бољим 
пружајући квалитетне здравствене 
услуге грађанима у новим и рено
вираним здравственим установама, 
набављајући најсавременију меди
цинску опрему и апарате. Модерне, 
квалитетно опремљене болнице, 
најсавременије здравствене устано
ве  доступне свим нашим грађанима, 
попут ових које сте набројали, наш су 
циљ. Резултати су већ сада видљиви, 
грађани то препознају и поздрављају 
и хвала им на томе.
 
Здравствена заштита и превенција 
као изузетно важан сегмент здрав-
ствене заштите данас је знатно уна
пређена. Да ли је степен освешће
ности грађана о значају здравља у 
директној вези с организованим, 
континуираним бесплатним пре
вентивним прегледима који су им 
омогућени?

Акција бесплатних превентивних 
прегледа коју је, у циљу ране дијаг
ностике и промоције превенције 
као најефикаснијег начина бриге 
о сопственом здрављу, покренуло 
Министарство здравља у периоду 
септембар 2017. године – мај 2018. 

ЗЛАТИБОР ЛОНЧАР интервју

14

Значајно је бити 
професионaлац, још 
важније, бити човек. 
Златибор Лончар
− лекар, хирург, 
министар, човек који 
успешно оживљава 
дуго запостављано 
здравство у Србији.

Фото: Танјуг
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године изазвала је велико интересо
вање грађана који су масовно одла
зили у здравствене установе да би 
се превентивно прегледали. Велику 
подршку и значајно интересовање 
грађана за ову акцију Министарства 
здравља посебно потврђује податак 
да је у ДЕВЕТ дана акције прегледа
но више од 170.000 грађана Србије, 
односно близу 20 хиљада грађана 
сваке последње недеље у месецу. 
То је најбоља потврда успешности 
наше акције, али истовремено и ја
сан показатељ да се свест у друштву 
о значају превенције, превентивних 
прегледа, скрининга... развија и уна
пређује. Зато ћемо наставити с ак
тивностима чији је циљ развој ове 
области.

Када се помене Савски венац, на 
шта прво помислите?

На реку Саву. Ја сам велики заљубље
ник у реке и већи део слободног вре
мена, којег, нажалост, због обавеза у 
Министарству здравља и Ургентном 
центру КЦС и немам баш много, про
водим поред реке. Река ми враћа 
енергију, смирује ме и окрепљује и 
лично сам изузетно задовољан што 
обала Саве сваким даном изгледа 
све лепше. Шеталиште Савска про
менада је данас једно од места које 
обавезно покажем својим гостима 
из унутрашњости и иностранства, 
јер заиста изгледа изузетно и пружа 
различите могућности за уживање и 
разоноду грађанима свих узраста.

Како бисте описали своју општину 
и њене грађане, односно своје ком
шије?

Срце Београда у којем живе прис
тојни и фини људи.

Шта бисте додатно унапредили на 
Савском венцу?
 

Као велики поборник очувања жи
вотне средине, увек апелујем да 
ми, грађани, поведемо више ра
чуна о животној средини, о томе 
где и како бацамо свој отпад, о на
чину на који се бринемо о својим 
кућним љубимцима, о томе како 
паркирамо аутомобиле… Општина 
и локална управа увек ће учинити 
своје – очистити, средити, поса
дити..., али ако сами не поведемо 
рачуна о свом понашању, о начи
ну на који третирамо своје место 
становања или рада, ништа неће 
вредети.  Хајде да своју љубав и 
поштовање према Савском вен
цу покажемо тако што ћемо се о 
њему заједно бринути.

Млада тенисерка Анђела Лопи
чић своје прве тениске кораке 

направила је с непуних шест го
дина. Данас има 15 година, а већ 
ниже тениске успехе.
‒ Почела сам да тренирам у Тенис
ком клубу „Партизан”, у ком су с 
успехом играли моја мајка и ујак. 
То је свакако био један од разлога 
који су утицали на то да се опре
делим за овај спорт – на почетку 
разговора открива нам Анђела. 
Како каже, иако често путује због 
турнира и припрема, Хајд-парк јој 
је и даље омиљено место за тр
чање, а иако има мало слободног 
времена, успе често да посети и 
ДКЦ Мајдан.
‒ Тренирам тенис три сата дневно, 
плус један сат кондиције, и то шест 
дана у недељи. Недеља је дан од
мора, објашњава Анђела, до дајући 
да поред многобројних оба веза 
ипак нађе времена за дру жење с 
пријатељима. 

‒ Играјући турнире у организацији 
„Tennis Europe”, стекла сам доста 
пријатеља и из других земаља Ев
ропе, с којима се дружим на тур
нирима. Ипак, дешавало се да про
пустим важне породичне догађаје, 
али све је то део одрицања које 
бављење спортом подразумева. То 
се, какo каже, односи и на школу. 
‒ С обзиром на то да бављење спор-
том, у мом случају конкретно тени
сом, подразумева значајно одсу
ствовање с наставе, а наш школски 
сис тем није прилагођен спортисти-
ма, моји родитељи су одлучили да 
ме пребаце у Образовни центар 
„Ми лош Црњански”, који свој про
грам прилагођава младим спорт
ским талентима. Захвална сам поро
дици на безрезервној подршци ко ју 
ми пружају. У спорту је то најваж није 
‒ објаснила је ова петнаестого диш-
њакиња поносно набрајајући нај

веће успехе у досадашњој каријери.

МЛАДИ СПОРТСКИ ТАЛЕНТИ СА САВСКОГ ВЕНЦА

У РАЗГОВОРУ  
С ТЕНИСЕРКОМ АНЂЕЛОМ ЛОПИЧИЋ И  

ЏУДИСТКИЊОМ ТАМАРОМ ДОМАЗЕТ
Богати смо онолико колико имамо младих људи који знају шта желе и упорно раде да би остварили своје 

снове. Када сте у њиховом друштву, осећате понос и знате да ће свет какав они стварају бити добро 
место за живот. Част је и привилегија општине Савски венац да има управо такве, младе, таленотоване, 

упорне и вредне спортисткиње и спортисте. Овог пута реч је о једној тенисерки и једној џудисткињи.

мој Савски венац има
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Биографија
Златибор Лончар је рођен 3. августа 1971. године у Београ-
ду. Медицински факултет у Београду завршио је у школској 
1996/97 години, а наредне године завршио је и приправнич-
ки стаж у Клиничком центру Србије. За област специјализа-
ције на матичном факултету одабрао је општу хирургију и 
положио је специјалистички испит 2003. године. Током сту-
дија, али и по њиховом завршетку учествовао је у изради 
више научно-истраживачких радова као аутор и коаутор. 
Докторске студије из области медицинске епидемиологије 
уписао је 2008. године на Медицинском факултету Универзи-
тета у Београду, а докторску дисертацију одбранио је 2015. 
године. Специјалистички курс из хепатобилијарне хирургије 
завршио је 2001. године у Лондону у болници Хамерсмит, где 
се усавршавао и током 2006. године. На Универзитету Кингс 
колеџ у Лондону завршио је специјалистички курс из транс-
плантационе хирургије 2011. године, а током 2012/2013. го-
дине усавршавао се у области трансплантационе хирургије 
јетре у КБЦ Меркур у Загребу. У звање клиничког асистента за 
предмет Хирургија, на Медицинском факултету Универзите-
та у Београду, изабран је 2012. године. Запослен је у Клиници 
за Ургентну хирургију, Ургентног центра, Клиничког центра 
Србије, а од 2010. године обављао је функцију начелника Ин-
тезивне неге на одељењу Хирургије I. Функцију директора Ур-
гентног центра Клиничког центра Србије и помоћника дирек-
тора Клиничког центра Србије за медицинска питања вршио 
је од августа 2012. године. На место начелника Одељења за 
трансплантацију постављен је 2013. године. Током обављања 
функције директора Ургентног центра Клиничког центра Ср-
бије формирао је Одељење за трансплантацију јетре и пред-
водио је тим који је урадио прву трансплантацију јетре у Ур-
гентном центру. Основао је мултидисцплинарни онколошки 
конзилујум, формирао Одељење за добровољно давање крви, 
као и Траума-центар Ургентног центра на Копаонику. Својим 
личним залагањем допринео је набавци неопходне медицинске 
опреме у Ургентном центру. Постављен је на позицију мини-
стра здравља Републике Србије 27. априла 2014. године, а на 
исту позицију изабран је и 11. августа 2016, као и 29. јуна 2017.

Фото: Танјуг
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‒ До сада моји 
нај  битнији ре
зултати су 5 ос-
во је них турни-
ра у дублу и 3 
фи на ла у син глу 
на „Ten nis Eu-
ro pe” турнири
ма. Резултат на 
ко ји сам нај -
по носнија ос    -
тва рила сам у 
сеп тембру про -
шле го дине када 
сам са сво јих 14 
го ди на уш ла у 
фи нале Mou ra-
tog lou Cup до 16 
го дина, у Фран
цуској. Члан сам 
ре пре зентације 

и Б тима Србије ‒ истакла је Анђела причајући и о 
да љим плановима.
‒ Ове године одиграла сам своје прве ITF Junior турни
ре. Сви моји даљи планови подређени су остварењу 
што бољег пласмана на ITF Junior до 18 година, а за то 
је неопходно одиграти што већи број турнира – само
уверено је подвукла ова талентована становница Сав
ског венца, којој је узор тенисер Новак Ђоковић јер је, 
како је рекла, постигao највеће тениске успехе, иако је 
имао много лошије услове за тренирање од његових 
највећих ривала Федерера и Надала. 
Још једна талентована спортискиња са Савског венца 
је Тамара Домазет, која има 14 година. Тамара иде у 
Основну школу „Петар Петровић Његош” и одличан 
је ђак. Млада је нада олимпијског борилачког спорта 
џудоа. Њена љубав према борилачким спортовима 
родила се још у вртићу када се рекреативно бавила 
аикидом, а већ са седам година 
почела је да тренира џудо, спорт 
у ком више до изражаја долази 
вештина него снага, иако то није 
први утисак који стиче већина 
људи. 
‒ Све је почело на Старом 
ДИФ-у. То ми је уједно омиље
но место на нашој општини. Кад 
сам кренула у школу, почео је да 
ради џудо клуб „Ishi“ на Старом 
ДИФ-у, а ја сам била први члан 
клуба. Имала сам професионал
це за тренере, Александра Гра
ховца и Вука Станковића. Своју 
прву медаљу освојила сам 2013. 
године. Било је потребно пуно 
времена, труда и рада, уз ре
довне тренинге, да би се стигло 
до медаље ‒ испричала нам је 
Тамара, која тренутно тренира 
у џудо клубу „Партизан” Велики 
Мокри Луг.
‒ У „Партизану” сам већ две го
дине. Имам дивне тренере, Сте

вана Стојановића, 
Машу Стојановић, 
Миу Смиљковић 
и Лазара Стојано
вића. Волим џудо 
и не представља 
ми проблем да 
уклопим тренин
ге с обавезама у 
школи или да за
вршим домаће за
датке. Увек нађем 
времена и за дру
жење и одмор – 
каже Тамара, чији 
је хоби читање, а 
омиљене књиге 
су јој „Градови на 
папиру” и „Криве 
су звезде” Џона 
Грина.
‒ Током распуста сам индивидуално тренирала, тру
дила сам се да останем у кондицији, а већ од августа 
почели су тренинзи с клубом. Ускоро идем с клубом на 
Дивчибаре на припреме за предстојећу сезону – дода
ла је Тамара, коју на јесен очекује државно такмичење 
за млађе кадете. 
Говорећи о својим успесима у последњих седам годи
на колико је у овом спорту, истакла је да јој је најдража 
бронзана медаља с државног првенства коју је освоји
ла 2017. године.
 ‒ То ми је прва државна медаља, али наравно да ми је 
јако драга и златна медаља коју сам освојила у Руму
нији, будући да ми је то било прво такмичење ван Ср
бије. Ту су и бронзана медаља на првенству Београда, 
коју сам освојила прошле године, затим бронзана ме
даља на међународном турниру у Хрватској, ,,Пожега 
Опен”, меморијални турнир ,,Миго”, златна медаља 

2017. године, Џудо куп Дунава, 
златна медаља, међународни 
џудо турнир ,,Темерин”, сребрна 
медаља, трофеј града Руме 2017, 
златна медаља... неке су од ме
даља из 2017. и 2018. године које 
је освојила млада џудисткиња 
Тамара Домазет. Додаје да је у 
мају ове године имала повреду, 
због чега није учествовала на 
овогодишњем државном првен
ству и још неким планираним 
турнирима. 
‒ Срећна сам да сам и то пре
вазишла и оно што сада могу са 
сигурношћу да кажем јесте да ћу 
се максимално трудити да у на
редној сезони будем што боља 
– каже за крај разговора млада, 
самоуверена Тамара Домазет до
дајући да јој веома значи подрш
ка родитеља, нарочито татина, 
али и подршка клуба.
Драге девојке, желимо вам пуно 
нових успеха! 

превентива пола здравља

Манифестацију „Спортски дан ‒ Фестивал здрав-
ља” трећу годину заредом организовало је Удру

жење пацијената Плућна хипертензија Србија и Пред-
школска установа „Савски венац” уз подршку Општине 
Савски венац. У Хајд-парку је око 200 предшколаца са 
Савског венца учествовало у спортском програму пру
живши на тај начин подршку оболелима од ове тешке 
и нажалост смртоносне болести.
Због тога је важност оваквих активности и укљученост 
што већeг броја грађана још већа, јер јој је, осим што је 
хуман гест, циљ и да подигне свест о очувању здравља. 
Председница Удружења пацијената Плућна хипер
тензија Србија Данијела Пешић захвалила је Општи
ни и Предшколској установи „Савски венац” на 
подршци и изразила је задовољство што је велики 
број деце дошао на манифестацију која већ прелази 
у традицију. 

‒ Деца могу препознати наш проблем, а данас су по
казали да су велики хуманитарци. За сваког учесника 
обезбедили смо мајице, воду, сокиће, слаткише и ба
лоне, а уручићемо им и дипломе „Мали-велики хума
нитарац” ‒ рекла је Пешић.

Надметањем у својеврсној олимпијади на шест поли
гона деца су демонстрирала своје вештине остајући 
без даха за све оболеле особе од плућне артеријске хи
пертензије у складу са слоганом који се користи у свету 
да би се ПАХ препознао, “Get breathless for Pulmonary 
hypertension” – Остани без даха за плућну хипертен
зију. Под тим именом у 89 земаља света одржавају се 
различити спортски догађаји.

ТРИБИНА „ЦЕЛИЈАКИЈА И 
ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ГЛУТЕН”  
У ОПШТИНИ САВСКИ ВЕНАЦ

Општина Савски венац у сарадњи са Заводом за 
здравствену заштиту радника „Железнице Србије” 

организовала је за грађане трибину  на тему „Целија
кија и интолеранција на глутен”. 
Трибина је окупила стручне предаваче који су разгова
рали с грађанима у циљу развијања свести о целија
кији и потешкоћама с којима живе оболели. Др Владо 
Батножић објаснио је да од целијакије у Србији болује 
велики број људи, од чега је 3.000 регистровано, а чак 
70.000 нерегистровано, као и да се може јавити у било 
којој старосној доби.
‒ Важно је да знамо која храна прави сметње, а то је 
она која садржи глутен. Ту спадају производи од пше
нице и сродних житарица, ража и јечма. Главни корак у 
лечењу је промена начина исхране, а у последње вре
ме направљен је озбиљан помак у науци ‒ истакао је 
др Батножић.

ТРЕЋИ ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА У ХАЈД ПАРКУ

Плућна артеријска хипертензија је ретка, прогре-
сивна и смртоносна болест. Погађа углавном мла-
де особе од 20 до 40 година, а просечан животни 
век без адекватне терапије је свега неколико го-
дина. Основни симптоми, услед сужених плућних 
артерија, јесу недостатак даха, гушење и замор.
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Директорка развоја 
у домаћој компанији 
„Александрија Фрушка 
гора” Дајана Полексић 
говорила је о специфич
ности бројних произво
да од брашна од којих 
се могу направити тес
тенина, хлеб, крекери, 
као и разне грисине, а 
не садрже глутен, лакто
зу и казеин.
Пирамида исхране осо
ба које имају проблем 
са целијакијом прилично је сиромашна, што је после
дица присутних страних увозника са скупим произво
дима. Ипак, данас имамо и домаће произвођаче који 
нуде повољне цене и висок квалитет таквих произво
да. Тек сада имамо на тржишту житарице које су у ос
нови исхране сваког човека, а које су намењене људи
ма који имају проблем с глутеном. То су просо, хељда 
и кукуруз.
Биљана Тодоровић, која годинама живи с дијагно
зом целијакије, посебно је истакла захвалност што се 
оваква трибина организовала и што се имало слуха за 
грађане с овим потешкоћама, попут ње. 

На трибини је присуствовало око 100 грађана заин
тересованих за ову тему, којима је компанија „Алек
сандрија Фрушка гора” обезбедила и поклоне у виду 
безглутенских производа.

ЗАВРШЕН ЦИКЛУС ТРИБИНА 
„ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О МЕНТАЛНОМ 
ЗДРАВЉУ”

У оквиру циклуса трибина „Подизање свести о мен
талном здрављу”, које је организовала Клиника 

за психијатрију Клиничког центра Србије у сарадњи 
с Општином Савски венац, одржано је четврто и по
следње акредитовано предавање. 

Тема предавања које су одржале прим. Дубравка Брит
вић и aсист. др Сло боданка Пејовић Ни колић била 
је „Инсомни ја и бензодиазепини као актуелан про
блем данашњице”. 
Инсомнија има значајне последице по опште здравље 
популације, укључујући ту и смањен учинак на послу, 
повећано одсуство с посла, повећане трошкове здрав
ствене заштите и смањен квалитет живота, поручено је 
с предавања.
‒ Инсомнија је одувек била и још увек је недовољно 
препознатљив здравствени проблем јер око 60% па
цијената који болују од инсомније никад не разговара 
с лекарима о својим тегобама повезаним са спавањем. 
Такође, инсомнија има значајне последице. Епидеми
олошке студије утврдиле су повезаност инсомније и по
већаног ризика од хипертензије, дијабетеса, неуроког
нитивних дефицита и морталитета, што указује на значај 
правовременог лечења ‒ рекла је Пејовић Николић.

Прим. др Дубравка Бритвић навела је да лечење од не
санице обухвата психотерапијске и фармакотерапијске 
интервенције.
‒ Током примене фармакотерапијске интервенцијe не
опходан је опрез приликом употребе бензодијазепин
ских хипнотика због њиховог сигурносног профила, као 
и због високог потенцијала за злоупотребу ‒ упозорила 
је Бритвић.
Предавања су била бесплатна за све учеснике, а осим 
лекара предавању су присуствовали и други заинере
совани грађани који су желели да сазнају нешто више 
о овој теми.

БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ 
ЗА ГРАЂАНЕ САВСКОГ ВЕНЦА У ЗАВОДУ 
„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”

Градска општина Савски венац у сарадњи са Заводом 
за здравствену заштиту радника „Железнице Ср

бије” за грађане је током јуна организовала бесплат
не ултразвучне прегледе штитне жлезде и меких ткива 
врата, као и ултразвук абдомена. Превентивне прегле
де могли су да обаве сви суграђани са Савског венца, и 
то без упута и здравствене књижице. Акције бесплат
них превентивних прегледа организоваће се и у наред
ном периоду са циљем да се скрене пажња на значај 
превенције и ране дијагностике у очувању здравља.

ДРУГИ САЈАМ СПОРТА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Организовањем различитих бес платних спортско-рекреативних програ
ма општина Савски венац интензивно ради на томе да спорт учини 

доступним грађанима, посебно деци. С тим у вези, овог маја одржан је у 
Хајд-парку други Сајам спорта под слоганом „Пронађи снагу и покрени се”. 
Ове године је на Сајму спорта учествовао знатно већи број спортских клу
бова, што је показатељ да манифестација расте и постаје традиционална. 
Њен циљ је промоција спорта и здравих навика, као и подстицање грађана 
на спорт и физичку активност.

Промотер Сајма спорта, наша ре
презентативка у стрељаштву Андреа 
Арсовић, поручила је том приликом 
да ће се увек трудити да мотиви
ше и млађе и старије суграђане да 
пронађу снагу, покрену се и окре
ну спорту, док је и сама искористи
ла прилику да се опроба у другим 
спортовима.

Сајам спорта, који други пут орга
низује Oпштина Савски венац уз 
подршку Савеза спортова Савски 
венац, привукао је бројне посе
тиоце, који су се упознали с радом 
више од 40 спортских клубова који 
су учествовали на манифестацији, а 
имали су прилику и да вежбају на от
вореном и опробају се у различитим 
спортским дисциплинама. 

Истог дана присутним дамама по
дељено је и 40 ваучера за бесплатне 
фитнес-тренинге у Градском центру 
за физичку културу. 
Сајам спорта је део пројекта 
„Sport4Citizens” који општина Сав
ски венац реализује путем програма 
Erazmus+ с партнерима из Чешке, 
Словачке, Мађарске и Хрватске.

ДРУГИ БУЛЕВАР ШАХА 
НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Све што је добро, треба поно
вити. Управо је тако Општина 

Савски венац у сарадњи са Ша
ховским савезом Београда другу 
годину заредом организовала ма
нифестацију Булевар шаха. 

Тачније, ова дивна манифеста
ција почела је 3. јуна и од тада 
све до краја августа сваког ви
кенда радовала је многоброј
не заљубљенике у шах. Булевар 
шаха је обишао готово сваки 
парк на Савском венцу, јер сва
ког наредног викенда одржавао 
се на другој локацији. 
Сви су могли да уживају у турни
рима, симултанкама и слобод
ном игрању, стари и млади, и за 
све је била обезбеђена шаховска 
опрема. 
Најуспешније, и учеснике с нај-
бројнијим учешћем на такми
чењима изненадиле су и при
годне награде.  

СВЕ НАШЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ Савски венац инфо
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ВИШЕ ОД 35.000 ПОСЕТИЛАЦА  
НА ПРВОМ МУЗИЧКОМ ФЕСТИВАЛУ У ТОПЧИДЕРУ

Први београдски фестивал Ентер почео је 28. јуна паролом „Оживи Ентер” 
а многобројни посетиoци нестрпљиво су чекали да стану испред бине и 

уживају уз познате хитове домаћих и страних извођача, међу којима су Inna, 
Seeya, Akcent, Исказ, Ничим изазван, Mary Nastas, Lee Leed. Чак ни киша, која 
је у више наврата падала, није успела да поквари прави спектакл.
Нови музички фестивал на отвореном, организован у сарадњи с Општи
ном Савски венац и Туристичком организацијом Савског венца, већ прве 
године доживео је велики успех. Топчидерски парк био је препун, а више 
од 35.000 посетилаца забављало се уз електронску, хип-хоп, поп и рок 
музику.
Током три фестивалска дана пуб
лика је имала прилику да ужива у 
доброј музици и предивном ам
бијенту Топчидера. Капије фес
тивала затварале су се у 4 сата за 
оне најверније који су дочекали 
зору у Топчидерском парку. Фес
тивалски простор, од Топчидер
ске улице па до краја парка ка 
мосту на Ади, био је подељен на 
четири зоне ‒ FUN-зона с великом бином, где се одржавао главни музич
ки догађај, затим FOOD & DRINK-зона, с мноштвом штандова, VIP-зона и 
CHILL-зона, за оне које су желели мало одмора од гужве главног догађаја.
Прве вечери присуством на фестивалу извођаче из Румуније подржала је и 
амбасадорка Румуније у Србији Оана Кристина Попа.
Огромна посећеност показатељ је да је Београду био потребан фестивал 
који ће задовољити све музичке укусе и пружити свима, а нарочито мла
дим људима, прилику да се добро забаве.

Осим тога, сви су имали прилику 
да обиђу мноштво најразличитијих 
штандова на којима су своју пону
ду изложили бомбонџије, цвећари, 
стаклодувачи, грнчари, везиље, па
пучари, иконописци и произвођачи 
народних ношњи, који су свакако 
употпунили програм и садржај ма
нифестације.

У самој завршници програма у ве
черњим часовима одржан је кон
церт легендарне етно-поп групе Га
рави сокак, а посетиоци су уживали 
у добро познатим хитовима као што 
су „Биће боље ако будеш ту”, „Ске
леџија”, „Теци, теци Дунаве”, „Неко, 
неко ко је далеко” итд. 
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болине, различите креативне радионице, дружење с маскотама, витезови
ма, наступ музичке групе Благодар, Пикси и Зека, представe „Благо Петра 
Пана”, „Маша и медвед“ и бројне друге, као и перформанс с ватром и свет
лећим штулашима, Спортакус, кловн Шашавко и остали аниматори гаран
товали су добар провод. Тако је и било. 

Сви садржаји били су бесплатни, а најлепши парк у Београду био је место 
најбоље забаве за најмлађе. Видимо се следећег лета!

ОДРЖАН ДРУГИ „ПЕТРОВДАНСКИ САБОР”  
НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Други по реду Петровдански 
сабор који организују Општи

на Сав ски венац и Туристичка 
организа ција Савског венца у са
радњи с топчидерском Црквом 
Светих апостола Петра и Павла 
одржан је 12. јула поводом славе 
топчидерске цркве Светих апосто
ла Петра и Павла. 
Након литургије на платоу испред 
Конака кнеза Милоша у Топчидер
ском парку грађани су уживали у 
уметничко-забавном програму 
током целог дана: наступи КУД-а 
„Талија”, представа „Под крошња
ма платана”, аниматор „Спорта
кус”, маскоте дечијих омиљених 
анимираних јунака попут Маше и 
медведа, принцезе Елзе и Ане и 
пингвина Олафа. Био је то богат 
програм који су грађани пратили с 
великим интересовањем. 

ЗАБАВНО ЛЕТО  
НА САВСКОМ ВЕНЦУ
„ДЕЧЈЕ ЛЕТЊЕ ИГРЕ”

Богат културно-забавни програм 
за децу, у оквиру манифестације 

„Дечје летње игре”, и овог лета, сва
ке суботе и недеље у августу, орга
низoвале су Општина Савски венац 
и Туристичка организација Савског 
венца испред Конака кнеза Милоша 
у Топчидерском парку.

Сви малишани који су лето прово
дили у Београду имали су прилику 
да уживају у мноштву бесплатних 
садржаја ‒ позоришним предста
вама, музичко-забавном програ
му, ликовним и плесним ради
оницама и осталим садржајима 
намењеним деци. Тобоган и трам

Фото: Марија Радисављевић
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КУЛТУРА  
НА ДОХВАТ РУКЕ
МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ 
ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ

УГЉЕШИ ШАЈТИНЦУ 
КЊИЖЕВНА НАГРАДА 
„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

Свечаним уручењем књижевне 
награде „Исидора Секулић” за 

2017. годину писцу Угљеши Шај
тинцу за збирку прича Жена из 
Хуареза, у издању „Архипелага”, у 
свечаној сали Скупштине града по
четком јуна је отворена манифе
стација „Дани Исидоре Секулић”. 
Новчану награду добитнику је 
уручио председник Скупштине 
општине Савски венац Немања 
Берић, а Повељу и Плакету пред

седник жирија Петар В. Арбутина.
Од 62 наслова који задовољавају 
пропозиције књижевне награде 
„Исидора Секулић”, жири у саставу 
Радинка Стојковић (члан), Мајо 
Даниловић (члан) и Петар В. Арбу
тина (председник жирија), у ужи 
избор одабрао је пет дела. Једно
гласном одлуком чланова жирија 
награда која носи име наше вели
ке књижевнице Исидоре Секулић 
припала је Угљеши Шајтинцу, који 
се тиме придружио галерији вели
кана који су до сада освајали ову 

‒ Остварили смо циљ да нашим суграђанима са Савског венца, али и свим 
Београђанима омогућимо бесплатан фестивал с познатим извођачима из 
земље и региона. Задовољна сам комплетном организацијом, а оно што је 
најважније, фестивал је протекао у позитивној атмосфери, без иједног ин
цидента. Захваљујем Полицијској станици Савски венац, Градском заводу 
за хитну медицинску помоћ, ЗЗЗЗ радника Железнице Србије, добровољ
ним ватрогасним друштвима „Савски венац” и „Земун Матица”, ГСП-у, које 
је обезбедило посебне линије за превоз публике до фестивала и свим ос
талим градским службама које су помогле организацију догађаја – рекла је 
председница општине Ирена Вујовић по завршетку фестивала.

Најављујући фестивал на истом месту и следеће године, Вујовићева је по
себно захвалила генералном спонзору компанији „Дунав осигурање”, као 
и свим осталим спонзорима и пријатељима фестивала који су допринели 
да Београђани добију музички фестивал какав заслужују.

‒ ,,Ентер” је био велики изазов, али 
смо уз доста труда успели сви заједно 
да направимо озбиљан музички фес
тивал који је већ прве године дожи
вео велики успех. Сигурна сам да ће у 
наредним годинама имати важну уло
гу и у привлачењу туриста – поручила 
је Ирена Вујовић. 
Фестивал је настављен 30. јуна уз 
Мортал Комбат, Струку, Пера Дефор

мера, Point Blank, Sassju, Surreal, 
Prti Bee Gee и остале извођаче који 
су дигли на ноге све који су се на
шли на најбољој журки у граду. 
Последњег дана, 1. јула, био је и 
врхунац доброг провода уз поп, 
рок и хип-хоп ритам, а наступали 
су Бјесови, Bad Copy, Irish Stew, Fox, 
Coby, демо бендови и ди-џејеви.
Током три фестивалска дана „Ен
тер” фестивал је посетило више 
од 35.000 људи.
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значајну награду у српској књижевности. 
Књижевну награду „Исидора Секулић” општина Савски венац установила 
је 1967. године, а први пут је додељена 1968. године. И ове године након 
званичне доделе наступом браће Теофиловић почелa je манифестацијa 
„Дани Исидоре Секулић”. 
Општина Савски венац негује традицију сећања на Исидору Секулић, о 
чему сведочи пола века њеног постојања. Тако ће бити и убудуће, баш као 
што дела Исидоре Секулић трају. 
„Дани Исидоре Секулић” настављени су сутрадан у Кући краља Петра Пр
вог. Други дан манифестације пратио је музичко-сценски наступ ученика 
Музичке школе „Станислав Бинички” ‒ Михајла Јелића, клавир, у класи 
Наташе Пандуревић Павлетић и Душана Суботића, хармоника, у класи Ма
рије Симић. 
Након мини-концерта публика је уживала у представи „Моја последња 
главобоља”, по мотивима романа књижевнице Лауре Барне, а у извођењу 
глумачке трупе „ПОД Театар” ‒ Татјане Пајовић, Бранке Бајић, Кристине 

Пејовић и Огњена Пејовића. 
Представа „Моја последња главо
боља” заправо је ретроспектива 
Исидориног живота. Публика је 
имала прилику да се и на овај на
чин упозна са животом и радом 
књижевнице, њеним животним 
недаћама и личним демонима, 
али и с тренуцима надахнућа и 
уметничког стваралаштва. Глуми
це Бранка Бајић и Татјана Пајовић 
публици су дочарале Исидору 
Секулић приближивши им путем 
приказа еволуције њеног умет
ничког, интелектуалног и социјал
ног бића Исидору у млађим, али 
и старијим данима. Аутентични су 
били и костими, па је тако глуми
ца Бранка Бајић носила реплику 
хаљине Исидоре Секулић, за ову 
намену посебно шивену креацију 
рађену по узору на најпознатију 
аутентичну фотографију наше ве
лике књижевнице.

Занимљив детаљ је и то што је 
представа врло циљано изведена 
у четвртак. Управо је четвртком 
Исидора приређивала познате 
чајанке у својој кући у Улици Васе 
Пелагића 70. Оне су окупљале та
дашњу друштвену елиту – еми
нентне писце, политичаре и др
жавнике тог времена. 
„Дани Исидоре Секулић” почели 
су у Старом двору свечаним уру
чењем књижевне награде „Исидо
ра Секулић” за 2017. годину писцу 
Угљеши Шајтинцу за књигу Жена 
из Хуареза, а програмом у Кући 
краља Петра Првог овогодишња 
манифестација је завршена.
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бесплатни програми
БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ
БЕСПЛАТНА ШКОЛА ФУДБАЛА  
У ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ГРАФИЧАР“

Градска општина Савски венац у сарадњи са Фудбал-
ским клубом „Графичар” организује бесплатну шко

лу фудбала за дечаке и девојчице са Савског венца уз
раста од 10 до 12 година.
Упис се може извршити сваког дана од 10 до 16 часо
ва 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”.

Контакт-телефон за додатне информације: 
ФК ,,Графичар“ 064/488-0397.

БЕСПЛАТНА ШКОЛА РВАЊА  
ЗА ОСНОВЦЕ

Општина Савски венац у сарадњи с Рвачким клу
бом „Црвена звезда” организује бесплатну школу 

рвања за основце. Тренинзи се одржавају понедељком 
и средом од 18.30 часова у просторијама ДТВ „Парти
зан–Сењак” (Виктора Игоа бр. 4). 
Пријаве се врше на: 065/999-4965.

БЕСПЛАТНА ШКОЛА КОШАРКЕ  
ЗА ОСНОВЦЕ

Програм бесплатне школе кошарке за дечаке и де
војчице основношколског узраста наставља се од 

септембра у сарадњи са КК „SVB Basketball club”. Тре
нинзи се одржавају суботом од 14.30 и недељом од 15 
часова у сали ОШ „Војвода Радомир Путник” (Бошка 
Петровића бр. 6). 
Заинтересовани се могу пријавити на број телефона: 
061/6892-810.

БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ  
У ДКЦ МАЈДАН
СПОРТСКИ ПРОГРАМ
ШКОЛИЦА КАРАТЕА
За децу предшколског узраста у сарадњи с 
Kарате клубом ,,Дипломатик”

Пријаве на: office@dkcmajdan.org.rs

ШКОЛА КОШАРКЕ  
МАРИНЕ МАЉКОВИЋ
 
За девојчице основношколског узраста
Програм се реализује током школске године.

Пријаве на: office@dkcmajdan.org.rs

ШКОЛА РУКОМЕТА

За децу узраста од  
8 до 15 година  
у сарадњи с  
РК  „Железничар”
Тренинзи се одржавају  
у просторијама клуба  
у Савској 21 и  
у ДКЦ „Мајдан”.
Пријаве се врше на  
број телефона: 060/666-6071
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КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА

За узраст од I до IV разреда основне школе у сарадњи 
са „Физио центром”
Часови се одржавају у просторијама ДКЦ „Мајдан”.

Пријаве се врше на: 011/2061-800.

ШКОЛА КОШАРКЕ

За девојчице и дечаке узраста од 6 до 12 година 
Реализује се у сарадњи са КК-ом „Еко спорт”.
Термини: уторак и четвртак од 18 до 19 часова 
у сали ДКЦ-а „Мајдан”

Пријаве на:  office@dkcmajdan.org.rs

ШКОЛА АИКИДОА

За узраст од 6 до 12 година у сaрадњи с Аикидо клубом 
„Кошава”

Програм ће се реализовати од 3. до 30. септембра.
Термини: понедељак од 19.30 до 20.30  
и субота од 19.00 до 20.00 часова
Пријаве на: office@dkcmajdan.org.rs

ЕДУКАЦИЈА
ЧАСОВИ ФРАНЦУСКОГ И 
ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА  
ЗА ДЕЦУ И ОДРАСЛЕ

Бесплатни часови француског и италијанског језика 
за децу и одрасле реализоваће се у сарадњи са шко

лом језика “Creativ”. Програм почиње 20. септембра, а 
часови ће се одржавати у ДКЦ Мајдан. Пријаве слати 
на: office@dkcmajdan.org.rs

ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА (НАДА ЛАЗИЋ)

Реализује се у сарадњи са Школом родитељства 
Наде Лазић. Еминентни стручњаци из гинекологије, 

неонатологије, исхране, психологије, физијатрије, де
фектологије и других области полазницима (будућим 
родитељима) омогућавају да сазнају све о трудноћи, 
порођају, обезбољавању порођаја, ментално-хигијен
ском приступу трудноћи и родитељству, психомотор
ном развоју бебе (интраутерино и до прве године жи
вота ), развоју говора, правилној исхрани, правилном 
дојењу, припреми дојке за лактацију, матичним ће
лијама и њиховој примени у савременој медицини, a 
дају и практичне савете о нези новорођенчета и др.

МУЗИЧКА ШКОЛИЦА  
ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Реализује се у сарадњи с Удружењем „Свитац” и на
мењена је узрасту од 6 до 18 година. У оквиру ради
онице се путем заједничког рада деца уче да певају, 
свирају, припремају се за сценске наступе, праве дечје 
мјузикле. Истовремено деца стичу вештине комуника
ције, разумевања, прихватања правила и захтева које 
друштвене ситуације постављају и усклађивања соп
ственог понашања с тим ситуацијама.

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

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКИ ЦЕНТАР

Програм је прилагођен за узраст 50⁺.
• Креативне радионице
 Програм окупља 4 генерације – децу, студен

те, родитеље и пензионере – у оквиру разли
читих креативних програма.

• Рекреативна радионица за старије особе
• Часови плеса за старије
• Обука за рад на рачунару
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У категорији Најлепша зелена површина око пословног простора 
прво место освојио је  Energogroup d.o.o., Незнаног јунака бр. 7, 
Савски венац.

У категорији Најлепша окућница прво место освојила је Гордана Лукић, 
Војводе Путника бр. 20, Општина Савски венац. Ушушкана у цвећу и зеле
нилу с дискретним, умирујућим жубором воде из фонтане, ова башта на 
сваког посетиоца оставиће посебан утисак.
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зелене стране
НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ У АКЦИЈИ  
„ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД”
ЗА САВСКИ ВЕНАЦ  
ЧАК ТРИ ПРВЕ И ДВЕ ТРЕЋЕ НАГРАДЕ

Победницима и учесницима акције „За зеленији Београд” почeтком 
јуна, на завршној свечаности поводом проглашења победника, ЈКП 

„Зеленило-Београд” доделило је захвалнице и награде. Након прогла
шења награђених по општинама трочлана комисија изабрала је и награ
дила победнике на нивоу града. Додељене су награде за прво, друго и 
треће место у седам категорија и две специјалне награде ван категорије, 
укупно њих 21. 

У акцији је активно учествовала и 
Градска општина Савски венац која 
је одабиром најлепших зелених 
површина са своје територије дала 
свој допринос. За то је уследила и 
награда, или боље рећи уследиле су 
награде: чак три прве и две треће. 
Иначе, акција је покренута да би 
ово јавно предузеће развијало за
интересованост грађана за зелени
ло и његово уређење, али и да би 
их додатно мотивисало да генерал
но унапреде стање свог непосред
ног окружења. Чињеница да је сва
ке године одзив грађана све већи 
показује да је циљ акције испуњен, 
те да грађани својим односом пре
ма зеленилу активно доприносе 
лепшем животу у Београду. 
Данас ова акција има седам кате
горија такмичења, и то: најлепша 
зелена површина око стамбене 
зграде, најлепши балкон, најлепша 
зелена површина испред послов
них објеката, најлепше школско 
двориште, најлеше зеленило око 
предшколске установе, најлепше 
уређено зеленило угоститељског 
објекта и најлепша окућница.

Добитници награда

У категорији Најлепша зелена 
површина угоститељског  
објекта прво место освојио 
је Ресторан „Франш”, Општина 
Савски венац. 
Права зелена оаза је уређена с 
пуно труда и укуса. Мноштво раз
личитог че тинарског и листопад
ног шибља уклопљено је са сезон
ским цвећем, што читаву башту 
чини веома пријатном.

Треће место: Најлепши балкон  
окренут према улици у Лoминој 
41, балкони на I, II, IV спрату

Треће место: �ајлепше школско 
двориште,  
Музичка школа „Станислав  
Бинички”,  Сењачка 31
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Поводом обележавања  
Међународног дана  
Саве и Дунава

ЗАЈЕДНИЧКИ  
ДО ОЧУВАЊА  
НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ 
РЕСУРСА
Поводом обележавања Међуна
родног дана Саве и Дунава, уз 
подршку Републичке дирекције 
за воде, Министарства пољоприв
реде и заштите животне средине, 
a у циљу изградње продуктивног 
партнерства с надлежним ин
ституцијама, органима и удру
жењима грађана, подржане су и 
реализоване бројне програмске 
активности у складу с Акционим 
планом од значаја за заштиту жи
вотне средине на подручју Градске 
општине Савски венац. 

Тако је у едукативном програму 
за децу активно учествовало око 
450 деце узраста од 4 до 6 годи
на из ПУ „Савски венац”, док је у 
осталим активностима учество
вало око 250  ученика основних и 
средњих школа са Савског венца.
Упознавање предшколске деце са 
значајем воде и начинима за њену 
уштеду у домаћинствима, путем 
еколошких драмских радионица, 
као и активностима које се одно
се на информисање и образовање 
различитих циљних група о зна
чају воде и водних ресурса, али и 

ПРИОРИТЕТ ОЧУВАЊЕ РЕКЕ САВЕ – ДРАГОЦЕНОГ 
ПРИРОДНОГ РЕСУРСА 

Тог дана су у интерак
тивном предавању о 
Сави као драгоценом 
при                 родном ресурсу, 
које је одржао исто
ричар Марко Пишта
ло, имали прилику 
да учествују ученици 
из средњих школа са 
Савског венца, и тако 
науче нешто више и о 
богатој културно-ис
торијској прошлости 
самог Савског венца. 
Права авантура била 
је  и прича о броду „Ковин” – јединственом туристичком пловилу у Србији, 
правом „ветерану” целокупног тока Саве и Дунава, који је 2005. године 
проглашен културним добром Републике Србије. Када је изграђен, крајем 
19. века, био је то пароброд „Стапар”, док је данашње име и погонску 
вучу добио 1955. године. Осим бродског звона, на „Ковину” су сачувани 
и аутентично сидро и крмени уређај. На њему су снимани многобројни 
филмови, прављене су легенде које и данас трају. „Ковин” је био један од 
важних „актера” у Кустуричином „Андерграунду”, као и у „Балкан експре
су”, а образовна редакција РТС-а снимила је шест веома битних емисија с 
његових палуба. 
Акција Сава у срцу планирана је Акционим планом од значаја за за штиту 
животне средине на подручју Градске општине Савски венац.

промоцију еколошких акција из 
области вода остаће приоритет и 
општине Савски венац и свих на
длежних институција. 

Зарад већe заступљености деце и 
младих као веома важних циљних 
група и у наредном периоду биће 
заступљене активности у циљу 
развијања еколошког активизма и 
волонтеризма младих, учешћем у 
реализацији акција и програма у 
области заштите животне средине 
ГО Савски венац.
Реализатори овогодишње ак тив-
но сти, које је подржала Репу
бличка дирекција за воде, били 
су „Београдски еколошки центар”, 
ПОД Театар, „Beoproject” и „Online 
performans”.
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важни телефони
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

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
Александара Кузмановић – начелница Управе 

Градске општине 2061-800
Владимир Јовановић, заменик начелнице 

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

Шеф одсека за имовинско-правне послове 
2061-827

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 
ИЗВРШЕЊА

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

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

 Комунална инспекција 2061-786

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА
Владимир Настић, начелник одељења 2061-797
Шеф одсека за инвестиционе пројекте 2061-738

Шеф одсека за комуналне делатности и 
заједничке послове 2061-797

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Душан Борковић, 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

ДКЦ МАЈДАН
Козјачка 3–5, 3692-645

КУЋА КРАЉА ПЕТРА
Васе Пелагића 40, 2652-986

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ГО САВСКИ ВЕНАЦ

Немањина 3, 4032-250, 4032-249

Традиционалном акцијом Сава у срцу  
на општини Савски венац 8. јуна je обележен  

Међународни Дан реке Саве.



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

Све информације у вези c остваривањем својих права и одговоре на друга 

питања из делокруга Градске општине грађани могу добити преко имејла:  

pitanja@savskivenac.rs. 

Информације о Градској општини Савски венац можете наћи и на веб-сајту: 

www.savskivenac.rs.

gosavskivenac

opstina_savski_venac

@GOSavskivenac

www.savskivenac.rs


