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општину којом се поносимо. Зато 
ће и у наредној години окосница 
нашег рада бити одговорна со-
цијална политика. Наставићемо да 
уређујемо игралишта и спортске 
терене. Обезбедићемо бесплатне 
едукативне и спортско-рекреа-
тивне пограме како за најмлађе, 
тако и за најстарије суграђане. 
Наставићемо да улажемо у обра-
зовне институције, јер наш циљ је 
да све основне школе и вртићи на 
Савском венцу имају најбоље мо-
гуће услове за рад и боравак наше 
деце. Као што смо у овој години 
посветили пажњу јачању међуна-
родне сарадње, развоју спорта, 
културе и туризма, настојаћемо 
да те области унапређујемо и раз-
вијамо и у следећој години. 

Чека нас пуно посла, али чврсто 
верујем у наш заједнички успех. 
Јер општина се води и гради чу-
вањем њене традиције и башти-
не, знањем, племенитошћу, зајед -
ништвом, али и храброшћу. Сви ма 
вама који сте нам у томе пома-
гали, који сте својим активним 
учешћем, радом и знањем допри-
нели напретку наше општине и 
ства рању бољег амбијента за жи-
вот, од срца захваљујем. 

Желим вам да предстојеће праз-
нике проведете у слози, здрављу и 
добром расположењу, окружени 
људима које волите и да вам Нова 
година донесе личну и породичну 
срећу и успех. Срећни празници!

Идемо даље!

Ирена Вујовић

Председница Градске општине 
Савски венац

Поштовани суграђани,

Док испраћамо још једну годину 
у којој смо показали да, без обзи-
ра на потешкоће, рад и упорност 
доносе резултате, желим да вам 
захвалим на подршци, на свакој 
иницијативи и сугестији које су 
допринеле да заједничким зала-
гањем и разумевањем чинимо 
нашу општину бољим местом за 
живот. 

Крај године је обично период 
сумирања резултата, а ми смо то-
ком 2018. заједно урадили много, 
што се види где год да се осврне-
мо на нашој општини. Обнављали 
смо школе и вртиће, паркове и 
зелене површине, изградили смо 
нова игралишта и терене за спорт 
и рекреацију, отварали нове клу-
бове за сениоре, обнављали ули-
це, организовали бројне посеће-
не манифестације и фестивале... 
Подједнако смо бринули о најста-
ријима, најмлађима, о младима, 
безбедности, о здрављу, умет-
ности, култури и свим сегментима 
живота.

Драги суграђани, остварени ре-
зултати су важни, али будући пла-
нови су још важнији. Захваљујући 
вама који сте веровали у напре-
дак, желим да вам кажем да и ми 
верујемо да можемо још више 
да урадимо за све вас и за нашу 
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С ДВАДЕСЕТЕ СЕДНИЦE 
СКУПШТИНЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ

На 20. седници, одржаној 23. октобра, oдбор-
ници Градске општине Савски венац усвојили 
су Одлуку о другом ребалансу буџета Градске 

општине Савски венац за 2018. годину, а о извршењу 
Одлуке о буџету ГО Савски венац за период јануар−
септембар 2018. године информисани су у форми из-
вештаја. 
Пред Скупштином се нашло и Решење о утврђивању 
престанка функције члану Већа Градске општине Ра-
дету Крунићу, који је поднео оставку. Након што су 
је одборници усвојили, тајним гласањем су за но-
вог члана Већа ГО Савски венац изабрали Андреја 
Митровића, доктора стоматологије. 

Скупштина је усвојила и Одлуку о начину суфинан-
сирања пројеката и програма удружења грађана из 
буџета Градске општине Савски венац, као и Одлуку 
о измени и допуни Одлуке о сталним манифестација-
ма у области културе које су од значаја за Градску 
општину Савски венац. 
Потом су одборници дали и позитивно мишљење о 
тексту Меморандума о развоју односа пријатељске 
размене и сарадње између Грчко-српске привред-
не коморе за индустрију, туризам и мала и средња 
предузећа Северне Грчке, Солун, Република Грчка и 
Туристичке организације ГО Савски венац, Град Бео-
град, Република Србија.  
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НОВО МЕСТО ЗА ДРУЖЕЊЕ, ИГРУ  
И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
ИЗГРАЂЕН СПОРТСКИ ТЕРЕН И ДЕЧЈЕ ИГРАЛИШТЕ  
У УЛИЦИ КОСТЕ ГЛАВИНИЋА

У Улици Косте Главинића на Сењаку почетком децембра отворени су 
новоизграђено дечје игралиште и спортски терен. На простору по-

дељеном у две целине налази се дечје игралиште с постављеним урба-
ним мобилијаром − тобоган, љуљашке, клацкалица, вртешка и њихалице, 
а ради безбедности малишана свака справа има своју сигурносну зону од 
гумене подлоге. Други део чини спортски терен намењен за мали фудбал 
и кошарку, с асфалтном подлогом, а обе целине су ограђене заштитном 
оградом и постављене су парковске клупе и ђубријере.

Приликом обиласка новог места за дечју игру, спорт и рекреацију пред-
седница општине Ирена Вујовић подсетила је на то да је ово пето новоиз-
грађено дечје игралиште на Савском венцу у протекле две године.

− Улагањем у изградњу спортских терена желимо да скренемо пажњу на 
значај спорта и рекреације. Трудимо се да нашим најмлађим суграђани-
ма обезбедимо што више оваквих места за дружење, спортске активности 
и здраво одрастање, и желимо да тај пример следе и остале општине у 

Србији – рекла је том приликом 
председница општине, додајући 
да се оваквим пројектима подиже 
квалитет живота.
Она је најавила да ће се ускоро 
радити игралиште у Улици Љути-
це Богдана, као и на другим лока-
цијима на Савском венцу и додала 
је да је циљ да сваки кварт добије 
по једно овакво игралиште или 
спортски терен.
Својим присуством подршку мла-
дим рекреативцима, који су први 
заиграли кошарку на новом те-
рену, пружио је и прослављени 
кошаркаш Небојша Илић. Он је 
указао на значај спорта и рекре-
ације и том приликом похвалио 
је општину Савски венац што се 
бави овом, како је навео, „здра-
вом причом”.

− Јако је важно да деца прово-
де време на спортским терени-
ма. Моја генерација је почела од 
шљунка, а данас су то већ асфалт 
и озбиљни терени. Надам се да ће 
ови момци, који крену с ових тере-
на, једног дана доћи с медаљама 
− поручио је Илић.
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Говорећи о радовима у Балкан-
ској улици, Вујовићева је рекла 
да је ова улица коначно добила 
квалитетну реконструкцију, као и 
да ће то бити улица старих зана-
та, по чему је и позната.
− Реконструкције улица за собом 
повлаче решавање и других 
проблема, па су тако у Булева-
ру кнеза Александра замењене 
водоводне цеви, а становници 
ове улице добили су директан 
прикључак на нову водоводну 
цев, чиме је регулисан вишеде-
ценијски проблем с блок-водо-
мером и растуром воде, док су 
у Балканској улици комплетно 
замењене инсталације – рекла је 
Вујовић.

Заменик градоначелника Горан 
Весић најавио је за другу полови-
ну наредне године реконструк-
цију Улице кнеза Милоша, Савске 
и горњег дела Ресавске улице.
– На овај начин полако зао-
кружујемо реконструкције улица 
првог приоритета које нису биле 
адекватно одржаване деценија-
ма уназад. Верујем да ћемо у 
наредних 10 година завршити 
реконструкцију већине улица у 
престоници, односно свих улица 
првог приоритета, које су неоп-
ходне за нормално функциони-
сање градског превоза – изјавио 
је заменик градоначелника.

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Друга фаза реконструкције Булевара кнеза Александра Карађорђевића је 
завршена, чиме је комплетно обновљена још једна важна саобраћајница 

на Савском венцу. Завршне радове обишли су председница општине Савски 
венац Ирена Вујовић и заменик градоначелника Београда Горан Весић.

Према речима заменика 
г радоначелника, на 
Булевару кнеза Алексан-
дра Ка рађорђевића до-
дата је једна саобраћајна 
тра ка, а бициклистичка 
стаза је измештена с ко-
ловоза и постављена са 
стране. Заустављање тро-
лејбуса било је један од 
већих проблема у овој 
улици, који је решен тако 
што сада сваки тролејбус 
има своју нишу, што неће 
отежавати и заустављати 
саобраћај.

У претходном периоду на Савском венцу обновљене су бројне саобраћај-
нице – Љутице Богдана, Булевар војводе Путника и многе друге, а осим 
Булевара кнеза Александра Карађорђевића, ове године је асфалтирана 
Улица Баје Пивљанина и ради се Балканска улица.

Обилазећи радове у Улици Баје Пивљанина, председница општине је иста-
кла да се радови у овој улици изводе на иницијативу грађана, као и у Бал-
канској и Улици др Милутина Ивковића. Она је позвала грађане да и даље 
шаљу своје захтеве Општини, који ће се потом реализовати у сарадњи с 
Градом Београдом. Такође, она је поздравила ангажовање заменика гра-
доначелника, секретара за саобраћај и директора јавних предузећа на 
Савском венцу.
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У оквиру дводневне посете Централ-
ном административном округу 

Града Москве од 8. до 9. септембра де-
легација Општине Савски венац с пред-
седницoм општине Иренoм Вујовић 
на челу састала се с делагацијом овог 
окру га. Домаћин гостима из Београда 
био је председник Централног округа 
Москве Владимир Говердовски.
Ово је био трећи сусрет Вујовићеве и Го-
вердовског од потписивања Протокола 
о сарадњи између Савског венца и Цен-
тралног округа Москве. Током боравка 
у главном граду Руске федерације де-
легација Савског венца присуствовала 
је и свечаности поводом обележавања 
„Дана Москве”.
Ирена Вујовић је истакла да је велика 
част присуствовати тако великој све-
чаности, посебно на тако важан дан за 
њихов град.

МЕЂУНАРОДНA САРАДЊA

ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
У ДВОДНЕВНОЈ ПОСЕТИ ЦЕНТРАЛНОМ 

АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГУ МОСКВЕ

6

то  те а



Децембар 2018. 7

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

− На састанцима смо разговарали о конкретним 
пројектима који се тичу културне размене између на-
ших земаља и у наредном периоду радићемо на њихо-
вој реализацији. Такође, договорили смо и заједничке 
активности у области спорта – поручила је Вујовић.
Две делегације су размениле мишљења и прецизира-
ле будуће активности на имплементацији Протокола о 
сарадњи, при чему је акценат био на продубљивању 
сарадње на заједничким пројектима у области културе 
и спорта. Договорена је и посета колега из Москве по-
четком следеће године.
У оквиру посете домаћини су гостима из Београ-
да представили најсавременији мониторинг-центар 
за праћење стања на градским улицама, који пре-
васходно служи томе да се постигне што ефикаснији 
рад комуналних служби, али и да се подигне ниво 
безбедности.

ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ  
САВСКИ ВЕНАЦ У СОЛУНУ

Поводом учешћа Туристичке организације Савског 
венца на првом Грчко-српском туристичком фо-

руму, у новембру је у посети  Солуну боравила деле-
гација Градске општине Савски венац, са чланицом 
Већа за туризам и културу Данијелом Мирјанић на 
челу. Том приликом потписан je и Меморандум о 
развоју односа пријатељске размене и сарадње из-
међу Грчко-српске привредне коморе за индустрију, 
туризам и мала и средња предузећа Северне Грчке и 
Туристичке организације Савски венац.
Говорећи о привредним и туристичким потенцијали-
ма Савског венца, Данијела Мирјанић је истакла да 
потписани меморандум значи јачање сарадње из-
међу Грчко-српске привредне коморе и Туристичке 
организације Савског венца нагласивши његов зна-
чај у промоцији туристичких потенцијала, као и ин-
тензивног рада на развоју туристичке понуде.

– Сматрам да само заједничким снагама можемо 
доћи до најбољих решења и да ћемо их, користећи 
искуства из праксе, континуирано прилагођавати и 
унапређивати – рекла је Мирјанић, додајући да ће 
Туристичка организација Савског венца развијати 
сарадњу са Грчко-српском привредном комором на 
различитим пољима од обостране важности.
Током боравка у Солуну трочлана делегација Савс-
ког венца, заједно са осталим гостима из Београда, 
посетила је и Међународни сајам туризма „Филоксе-
нија”, на којем је Туристичка организација Београда 
учествовала  као излагач.
На форуму у Конгресном центру „Велидис”, у окви-
ру Сајма „Филоксенија”, који је отворио председник 
Грчко-српске привредне коморе Георгиакос Костас, 
обратио се и генерални конзул Републике Србије у 
Солуну Синиша Павић.
Осим Туристичке организације Савског венца, на Гр-
чко-српском туристичком форуму представиле су се 
Туристичка организација Београда и Туристичка ор-
ганизација општине Чукарица. 



а на е а ане
ЂАЧКЕ ТОРБЕ ЗА СВЕ ПРВАКЕ НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Ђаци прваци с територије Савског венца и овог септембра кренули су у 
своје школске авантуре комплетно опремљени. Општина је и ове го-

дине своје најмлађе становнике обрадовала ђачким торбама и школским 
прибором. 
Тог првог дана школе првацима ОШ „Петар Петровић Његош” поклоне је 
поделила, и у реновирану школу добродошлицу је пожелела председница 
општине Савски венац Ирена Вујовић. 

− Општина је искористила период летњег распуста за уређење школских 
објеката и у оквиру текућег одржавања у седам основних школа изведени 
су неопходни радови. Ми смо у свакодневном контакту с основним школа-
ма на територији општине и трудимо се да им изађемо у сусрет за све што 
је у нашој надлежности – рекла је Ирена Вујовић, додајући да је приоритет 
да деца имају што боље услове за рад у својим школама.
ОШ „Петар Петровић Његош” овог 1. септембра радовала се великом 
броју првака.
− Ове године уписана су чак три одељења. Нама је то веома важно јер овај 

број деце имамо први пут након 15 
година − нагласила је директорка 
Весна Барачков, која је посебно пох-
валила сарадњу с Општином Савски 
венац и захвалила је руководству 
општине на уређеној школи, што је 
прави показатељ да о потребама и 
деце и наставника, као и родитеља 
има ко да води рачуна. 
На Савском венцу је у шест основ-
них и три специјалне школе ове 
школске године уписано 375 ђака 
првака. Председник Скупштине 
општине Немања Берић, заменик 
председнице општине Зоран Ко-
цић и сви чланови Општинског већа 
истог дана су обишли и остале ос-
новне школе на територији општи-
не да би прваке обрадовали покло-
нима за први школски дан.

500 ПЕНЗИОНЕРА СА 
САВСКОГ ВЕНЦА 
НА БЕСПЛАТНИМ 
ИЗЛЕТИМА НА КОСМАЈУ

Бесплатне једнодневне излете 
на Космај за 500 пензионера с 

територије општине организовала 
је Општина Савски венац током 
септембра и октобра. 
На путу до Космаја наши драги 
сениори прво су посетили музеј и 
споменик у центру Младеновца, 
потом и споменик Деспоту Стефа-
ну у Црквинама. У наставку излета 
неизоставан је био и обилазак ма-
настира Павловац и Тресије, пос-
већеног Сабору светих архангела.
Након запањујуће лепоте архи-
тектуре и фресака Космајских ма-
настира, у оквиру ове бесплатне 
туристичке туре наши најстарији 
суграђани имали су прилику да 
уживају у природи највише бе-
оградске планине, која важи за 
праву ваздушну бању.
Послеподневни сати били су ре-
зервисани за ручак и дружење у 
ресторану у подножју планине с 
које су се наши сениори вратили с 
предивним утисцима.
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Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

У наредном периоду настављамо 
истом динамиком с истим циљем да 
нашу општину учинимо лепшим и 
уређенијим местом за живот.
Грађани комунални неред на јав-
ним површинама могу пријавити 
Еко-патроли на имејл:   
ekopatrola@savskivenac.rs   
или на писарници Општине сваког 
радног дана од 07.30 до 15.30 ча-
сова.

НОВИНЕ У РАДУ УПРАВЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
ДОБРА КОМУНИКАЦИЈА С ГРАЂАНИМА  
УВЕК ЈЕ ПРИОРИТЕТ

Није први пут да новине у раду општинских управа крену управо са 
Савског венца. Поред униформи за запослене, које су уведене од 

октобра, сви грађани који дођу у шалтер-салу помоћу модерних таблета 
могу да оцене рад службеника и других запослених у општини, као и да 
им укажу на одређене проблеме.
Чекање на шалтеру у Општини многе асоцира на дуге редове и нервозу 
која може да се појави због процедура и много докумената који су нам 
потребни. Да би суграђанима омогућили да то време квалитетно иско-
ристе, Управа општине Савски венац одлучила је да на свим шалтерима 
Писарнице постави таблете, а попуњавањем кратке анкете запослени у 
општини стећи ће прави увид у то да ли су грађани задовољни радом 
Управе и на чему треба додатно радити.

Бесплатни излети део су редовних 
активности Општине Савски ве-
нац и организују се током читаве 
године са циљем да се слободно 
време најстаријих суграђана ис-
пуни занимљивим и квалитетним 
садржајима. Током ове године 
1.500 пензионера са Савског вен-
ца путовало је на дводневне изле-
те у Врњачку Бању и на Тару, док 
је више од 800 њих уживало на 
једнодневним излетима на Авали 
и Космају. Најстарије суграђане са 
Савског венца ускоро очекују изле-
ти на новим дестинацијама широм 
Србије, а које они буду изабрали.

ЕКО-ПАТРОЛА  
ЗА ЛЕПШИ И ЧИСТИЈИ 
САВСКИ ВЕНАЦ

Еко-патрола Градске општине 
Савски венац интензивно ради 

на уређењу јавних зелених по-
вршина на територији општине. 
Екипе су свакодневно на терену 
и у договору с грађанима уређују 
запуштене јавне површине.
Захваљујући иницијативи грађана, 
59 јавних површина потпуно je 
уређенo у 2018. години.



На Малешком брду поправље-
не су пењалица и клацкалица на 
дечјем игралишту да би наши ма-
лишани уживали у игри. 

У Ситничкој улици, где је летос 
отворено ново дечје игралиште, 
поправљене су њихалице и вр-
тешка за децу, а у Облаковској је 
на захтев грађана ограђено дечје 
игралиште, тако да родитељи могу 
да буду безбрижни јер су њихова 
деца сигурна и безбедна.

Да би наша општина била лепше 
и уређеније место за живот, пози-
вамо грађане да своје предлоге и 
иницијативе предају на писарни-
ци Општине сваког радног дана од 
07.30 до 15.30 часова.

− Наш приоритет је добра комуникација с грађанима. Поред редовног 
пријема који се врши у згради општине Савски венац, уместо старих 
књига утисака, увели смо електронску књигу утисака. На овај начин 
омогућујемо су грађанима да нам сугеришу шта бисмо могли да уради-
мо и дајемо им прилику да се укључе у рад општине својим предлозима 
и сугестијама − рекла је овим поводом начелница Управе општине Сав-
ски венац Александра Кузмановић.

За саму анкету потребно је највише двадесет секунди и осим оцењи-
вања рада Управе и одељења појединачно, грађани могу да оставе 
своје контакт-податке уколико желе, а истовремено путем ових таблета 
могу се информисати о разним бесплатним програмима које општина 
нуди, као што су школе језика, бесплатни излети за сениоре итд.
Кузмановићева је додала да је у претходном периоду побошљан 
приступ свим деловима зграде Општине за особе с инвалидитетом, 
које данас могу без препрека да заврше своје свакодневне администра-
тивне обавезе.
− Поставили смо рампу за особе с инвалидитетом, имамо и тумача за 
знаковни језик, што је само једна у низу услуга које општина Савски ве-
нац пружа грађанима. На тај начин шаљемо јасну поруку да сви треба 
да буду једнаки, без обзира на здравствене потешкоће и препреке које 
не морају да буду непремостиве − поручила је Кузмановић.

ЗАЈЕДНО С ГРАЂАНИМА  
УНАПРЕЂУЈЕМО САВСКИ ВЕНАЦ

Општина Савски венац свакодневно потврђује чињеницу да је прави 
сервис грађана. Захваљујући активном учешћу грађана у одлучи-

вању о томе шта ће се радити на Савском венцу, на територији наше 
општине имамо све више уређених зелених површина, нових дечјих иг-
ралишта, паркова и спортских терена.
У протеклом периоду, на иницијативу грађана, Општина Савски венац 
урадила је бројне поправке и извела је радове на уређењу паркова и 
игралишта, па су тако у Хајд парку поправљене справе за вежбање које 
су биле оштећене. 
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ЗАВРШЕН ПРОГРАМ  
„БГ ПРАКСА 2018” У 
ОПШТИНИ САВСКИ 
ВЕНАЦ

Циклус Универзитетске радне 
прак се − БГ ПРАКСА 2018 завр-

шен је у општини Савски венац, 
што је био повод за уручење зах-
валница практикантима који су ус-
пешно прошли програм.
Иначе, пракса је реализована од 
15. јуна до 15. септембра, а сам 
програм одвијао се у организацији 
Центра за развој каријере и саве-
товање студената Универзитета 
у Београду у сарадњи с Градском 
управом Града Београда.

У Општини Савски венац праксу је 
обављало девет студената с разли-
читих факултета Београдског уни-
верзитета, који су били распоређе-
ни у неколико одељења општине.
Према речима заменика начелни-
це Управе Општине Савски венац 
Владимира Јовановића, практи-
канти су својим свакодневним ак-
тивностима показали велико ин-
тересовање и посвећеност својим 
задужењима.
− Такву посвећеност смо и очеки-
вали од амбициозних младих 
људи које смо примили. Успешна 
реализација програма резултат је 
и наше посвећености, као и квали-
тетног процеса селекције канди-
дата и добро осмишљеног програ-
ма праксе. Сигурни смо да и сами 
практиканти имају разлога да буду 
задовољни оним што су могли да 
виде и да науче код нас, навео је 
Јовановић додајући да је Општина 
за реализацију програма изабрала 
тим ментора спремних да уложе 
свој труд и помогну кандидатима 
да што више науче о свом будућем 

ПАРК МАЊЕЖ, НОВА ЗОНА  
БЕСПЛАТНОГ БЕЖИЧНОГ ИНТЕРНЕТА 

Сви Београђани који воле да уживају у једном од најлепших парко-
ва општине Савски венац од 9. октобра у њему могу уживати још и 

више. Наиме, постављено WiFi дрво, које омогућава коришћење бесплат-
ног интернета максималне брзине до 300 Мб/с у пречнику од 150 м, с ка-
пацитетом до 300 корисника истовремено, учинило је парк Мањеж још 
једном београдском зоном бесплатног бежичног интернета. 

WiFi дрво, опремљено и прикључцима за пуњење мобилних телефона 
и ЛЕД осветљењем, заправо је још једна награда коју су Савсковенчани 
освојили у наградној игри „Узми рачун и победи 2018”, а обезбеђено је из 
донације компаније „Телеком Србија” у сарадњи с „НАЛЕД”-ом. 
Да подсетимо, грађани Савског венца освојили су прво место у категорији 
средњих општина активним учешћем у наградној игри чији је циљ био 
да се узимањем фискалних рачуна и слипова приликом сваке куповине 
допринесе сузбијању сиве економије. Тако су освојили главну награду, 
односно средства у износу од 23.000 евра која су намењена за улагање у 
пројекат од јавног значаја по њиховом избору. А грађани су одабрали да 
се новац уложи у уређење дечјег игралиште у Улици Љутице Богдана… јер 
у Београду паркова – престоничких зелених оаза, заиста никад доста. 
Да се одговорност и активност исплате, на Савском венцу доказа је пуно. 
Ово је једна од београдских општина која готово свакодневно доказује да 
је заиста срце наше престонице. 
А према речима председнице Ирене Вујовић, све је то резулатат тимског рада. 

− Заједно с државом и привредом на-
ставићемо да радимо на изградњи по-
реске културе и стварању бољег и одго-
ворнијег друштва − поручила је Ирена 
Вујовић, на шта се надовезао и минис-
тар државне управе и локалне само-
управе Бранко Ружић рекавши да је 
привреда укључена и „са њом радимо 
на свим системским решењима, те оту-
да данас с нама и ,Телеком’ и ,НАЛЕД’, 
који су нам као партнери дали велику 
подршку”. 
Догађају су присуствовали и извршна ди-
ректорка „НАЛЕД”-а Виолета Јовановић 
и директор Сектора за бежичну приступ-
ну мрежу у „Телекому” Ђорђе Маровић. 

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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Према речима председника 
Скупштине општине Савски венац 
Немање Берића, циљ ове значајне 
донације је да промовише рекре-
ативно бављење спортом и под-
стиче здраве стилове живота, а 
управо је то један од приоритета 
општине Савски венац. 
– Знајући да су спорт и рекреација 
важни за правилан развој детета, 
трудимо се да обезбедимо што 
боље услове за развој школског 
спорта, а захваљујући овој дона-
цији пружају се услови за квали-
тетније одржавање часова физич-
ког васпитања – поручио је Берић. 
Да би децу подстакли на спорт и 
физичку активност, Општина ор-
ганизује и различите бесплатне 
програме, док су у протекле две 
године комплетно реновиране 
фискултурне сале у три школе, а 
уочи почетка ове школске године 
најмлађе становнике Савског вен-
ца дочекале су уређене просто-
рије у свим основним школама на 
територији општине. 

Током претходне две године пот-
пуно су реновирани и тоалети у 
свих шест основних школа, као и 
у два вртића, док у наредном пе-
риоду Општина наставља да, у 
складу са својим надлежностима, 
излази у сусрет потребама школа.
Помоћник министра омладине и 
спорта Дарко Удовичић, који је до-
нацију уручио, истакао је да Ми-
нистарство наставља своју акцију 
поделе опреме и реквизита основ-
ним и средњим школама у Србији.
– Драго ми је да смо данас на Сав-
ском венцу, а ову ћемо сарадњу 
свакако наставити и у будућности. 
До сада су овакав комплет опре-
ме добиле 94 школе, а у плану је 
да у наредном периоду доделимо 
опрему и реквизите у 84 спортске 
хале и школе на територији Србије 
– рекао је Удовичић.

послу и професији да би на тај начин одговорили потреби практиканата за 
стицањем релевантног знања и искуства.
Захвалнице практикантима уручио је заменик председнице Општине Сав-
ски венац Зоран Коцић, а догађају су присуствовали и чланови Општинског 
већа Урош Трипковић и Милош Видовић.

МЕЂУНАРОДНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ ОСОБА С 
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Пете по реду Међународне спортске игре за особе с инвалидитетом одр-
жане су у септембру у Београду у организацији Спортског савеза особа 

с инвалидитетом Београда. Манифестацију је отворио члан општинског 
Већа Урош Трипковић у ДКЦ „Мајдан”.

Започете онако како до-
ликује, одавањем по-
ште минутом ћутања 
преминулом спортисти, 
параолимпијцу Милошу 
Митићу, настављене су 
у такмичарском духу, и 
трајале су од 21. до 23. 
септембра. 
Око седам стотина спор-
тиста из Србије, Слове-

није, Грчке, БиХ, Црне Горе, Немачке, Швајцарске надметало се у десет 
спортских дисциплина параолимпијског програма − фудбалу, седећој од-
бојци, голболу, шаху, кошарци у колицима, стоном тенису, каратеу, јахању, 
атлетици. Такмичења су се одржала на различитим локацијама у Београ-
ду, на терену за фудбал ДКЦ „Мајдан”, у Атлетској дворани, Спортском 
центру „Мастер”, Ре-
публичком заводу 
за спорт, Спортском 
центру „Милан Гале 
Мушкатировић” и на 
Хиподрому. Улаз на 
све локације био је 
бесплатан, а читаву 
манифестацију фи-
нансирао је Секрета-
ријат за спорт и омла-
дину.
Међународне игре за особе с инвалидитетом постају традиционална ма-
нифестација која сваке године све већем броју спортиста јасно показује да  
Београд једнако брине о свим грађанима и свакодневно ради на стварању 
најбољих услова живота за све који у њему живе или га посете.
 

НОВА ОПРЕМА ЗА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У  
ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” И „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”

Донација у виду комплета 
голова с мрежама, ко-

шева и кошаркашких табли, 
мрежа за одбојку и 40 лопти 
за четири спорта, за основне 
школе „Петар Петровић 
Његош” и „Стефан Дечан-
ски”, које је донирао Савез 
за школски спорт Србије у 
сарадњи с Министарством 
омладине и спорта, уручена 
је почетком октобра. 
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ПРВА „BELGRADE NIGHT MILE” ТРКА У БЕОГРАДУ 

Прва „Belgrade Night Mile” трка окупила је око 200 тркача на Савском тргу 2. 
новембра. Трку, која је почела у 22 часа, организовао je тим Аdidas Runners 

Belgrade уз подршку Општине Савски венац и тиме је наш Београд учинио јед-
ним од првих градова света у којем је овакав догађај одржан. 
Укупно 56 тимова од по троје тркача такмичило се у мушкој и женској кате-
горији трчећи рутом од Савског трга, преко улица Милована Миловановића 
и Гаврила Принципа. Миодраг Вукић, Милош Милосављевић и Марко Возаб 
истрчали су најбржу трку и с укупним временом од само 13 минута и 25 се-
кунди остварили су победу у мушкој категорији. Најбоље укупно време, од 
16 минута и 20 секунди, у женској категорији постигле су три даме: Невена 
Јовановић, Ивана Живковић и Дајана Петковић.
„Трка је била фантастична, стаза ми се јако свиђа. И иначе трчим планинске 
трке, па ми валовит терен као овај баш одговара. У нашем тиму била је и 
осамстометрашица Дајана Петковић, која је врло брза, тако да смо имале су-
пер екипу и биле трио 
који побеђује”, иста-
кла је Невена, капитен 
женског тима који је 
остварио најбољи ре-
зултат.
Победници у обе ка-
тегорије освојили су 
вредне награде, попут 
патика за трчање, хе-
ланки, дуксева и до-
датне спортске опре-
ме, коју је обезбедио 
„Adidas”.
„Било је прилично изазовно трчати улицама Београда. У просеку смо сва троји-
ца из екипе руту истрчали за 4 минута и 41 секунду, тако да је ово била брза и 
тешка, али тимска трка, током које су међу нама владале добра атмосфера и 
позитивна енергија, што нас је и довело до победе”, рекао је Марко Возаб, из 
победничке екипе у мушкој категорији и члан Аdidas Runners Belgrade тима.
У урбаном и занимљивом амбијенту до сада су се опробали Њујорчани, а 
„Night Mile” планиран је ускоро у Атини, као и у другим светским метропола-
ма. Организатори догађаја у нашој престоници истичу да су веома задовољни 
одзивом учесника, као и атмосфером током такмичења.
„И мушка и женска конкуренција биле су заиста брзе и постигле су сјајне ре-
зултате. До самог краја трке су биле неизвесне, а самим тим и врло узбудљи-
ве. Одлично дружење, уз мноштво младих људи и добру забаву, учинило је да 
ово буде један несвакидашњи догађај”, наводи Марко Томић, капитен тима 
Аdidas Runners Belgrade.
„Било је ово лепо окупљање, којим смо послали снажну поруку о важности 
бављења спортом. Наши суграђани знају да општина Савски венац организује 
бројне бесплатне спортске активности у оквиру кампање „Пронађи снагу и 
покрени се” како бисмо указали на важност здравља и бриге о себи. „Belgrade 

Night Mile” је дода-
так овој кампањи 
и зато нам је дра-
го да је прва таква 
трка, у сарадњи 
с Аdidas Runners 
Belgrade тимом, 
организована баш 
на нашој општи-
ни”, истакао је 
Урош Трипковић, 
члан Већа Градске 
општине Савски 
венац.

ПРОГРАМ „COCA-COLA − 
ПОДРШКА МЛАДИМА”  
И ОВЕ ЈЕСЕНИ У 
КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА 
МЛАДЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Реализација националног програ-
ма „Coca-Cola − подршка млади-

ма” и ове године настављена је у 
просторијама Канцеларије за младе 
Савски венац. 

Програм се спроводио путем ин-
терактивних радионица на којима 
су полазници имали прилику да са 
сертификованим стручњацима уна-
преде своје вештине и стекну прак-
тична знања која ће им помоћи у 
потрази за послом. Уз тродневне ра-
дионице, део програма се одвијао и 
у виду дигиталне платформе, која је 
он-лајн предавањима, радионица-
ма и бројном литературом млади-
ма омогућила додатну едукацију.
Радионице су биле намењене неза-
посленима између 18 и 30 година, а 
по завршетку радионица сви полаз-
ници добили су сертификате.

„Coca-Cola − подршка младима” је 
национални програм компаније 
Co ca-Cola HBC Srbija, који младима 
у 15 градова Србије омогућава да 
уна преде своје личне и професио-
налне вештине да би лакше дошли 
до посла. Програм се у 2018. години 
реализује у 15 општина у сарадњи 
с Националном службом за запо-
шљавање и Министарством за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања и „НАЛЕД”-ом.
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ПРВИ ДЕЧЈИ POP-UP ФЕСТИВАЛ У ДКЦ „МАЈДАН”

Први Pop-up дечји фестивал, одржан поводом обележавања Међуна-
родног дана детета, јединствен је догађај којим се наша земља придру-

жила глобалној мисији за развој емоционалне интелигенције деце и омла-
дине. Фестивал се одвија у више од 150 земаља широм света уз подршку 
UNICEF-а, а с визијом да Конвенција о правима детета Уједињених нација 
добије своју пуну реализацију. 
У организацији Агенције за едукацију „New Level”, а уз подршку општине 
Савски венац, Pop-up фестивал је одржан у ДКЦ „Мајдан”. 

− Програм посвећен развоју емоционалне интелигенције деце и омладине 
покренули смо на волонтерској бази, а надам се да ће у вртиће и школе по-
лако све више улазити ова тема, јер ниједна врста интелигенције не може 
да дође до изражаја уколико се не ради на емоционалној интелигенцији 
– закључила је организаторка фестивала Ивана Кузмановић.
− Радо смо подржали иницијативу Агенције „New Level” и Иване Кузмано-
вић да се први дечји Pop-up фестивал одржи на Савском венцу. Овај дан је 
прилика да се присетимо основних принципа Конвенције о правима детета 
и да скренемо пажњу на значај дечјих права – рекла је Данијела Мирјанић, 
чланица Већа ГО Савски венац. 
Директорка Агенције „New Level” казала је да је концепт догађаја преузет 
од међународне организације Six Seconds и да се први пут примењује код 
нас. Она је захвалила Општини Савски венац, која је прва препознала ње-
гову важност, и изразила је наду да ће се Pop-up фестивал следеће године 
одржавати не само на нивоу општине већ и у свим градовима у Србији.

Учеснике фестивала, децу и од-
расле у „Мајдану” дочекали су 
30 волонтера програма „Емоцио-
нална енерго-терапија и тран-
сформација”, дечји писац Гордана 
Малетић, Сандра Арсенијевић, 
глумица, Центар за креативну еду-
кацију „Кућа знања”, дечја изда-
вачка кућа „Enco books”, Клуб за 
креативно дружење „Вијугање”, 
Данило Анђелковић, виолиниста, 
мр Александра Лекић, сликарка, 
психолог Драгана Николић, Кре-
ативни градски центар и други. У 
фестивалски осмишљеном прос-
тору ДКЦ „Мајдан” деца су путем 
представе, музике, ликовног из-
раза, пројекције кратког цртаног 
филма, мини-радионице и писане 
речи учила о важности осећања, 
њиховом изражавању, комуници-
рању и култивисању, а одрасли су 
добили нова знања и увиде у то 
како да са својом децом у улози 
родитеља и васпитача ову мисију 
континуирано спроводе још боље 
и посвећеније.
Богат програм фестивала био је 
организован у 15 станица којима 
се кретао „емоционални истражи-
вачки” возић.

ЈЕСЕЊИ КРОС 
„САВАМАЛА”  
НА САВСКОЈ 
ПРОМЕНАДИ

На Савској променади 17. новем-
бра одржан је јесењи крос „Сава-
мала” у организацији удружења 
„Соко Савамала”. На свечаном от-
варању обратили су се секретар 
Скупштине општине Савски венац 
Сава Мартиновић и проф. Никола 
Тесла, председник УО удружења. 
Такмичење је организовано у ви-
ше категорија, а након успешно 
истрчаних трка додељене су ме-
даље, дипломе и награде најус-
пешнијима.

14
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Београђани су недавно, после паузе 
од 2 године, имали прилике да ужи-
вају у Вашој музици на концерту у 
„Комбанк” дворани. Какве утиске 
носите с концерта? Разликује ли се 
публика у Београду у односу на све 
друге градове у којима наступате?

На концерту у „Комбанк” двора-
ни 9. новембра „Бистрик” и ја смо 
прославили, осим мог рођендана, 
и 18 година рада. Било је магич-
но вече с пријатељима, рођацима 
и дивном верном публиком, која 
прати наш рад свих ових година. 
Велика је срећа када видите са сце-
не озарена, весела лица која певају 
с вама из срца песме које су обе-
лежиле наших 18 година. Влатко 
Стефановски и Марко Марковић 
(трубач млађе генерације) својом 
енергијом посебно су обогатили 
овај концерт. Узбуђење, одговор-
ност, мала трема да све буде како 
треба пред сваки концерт су и даље 
присутни. Још увек се радујем сва-
ком концерту подједнако, био он у 
Београду или негде у иностранству. 
Београд је специфичан, више је 
стреса и напора. Међутим, када се 
све заврши, заборавим на сву трку 
и гужву око најављивања и промо-
висања.

Већ дуго живите на Савском вен-
цу. Где најрађе проводите слобод-
но време када је територија наше 
општине у питању? 

Нажалост, слободног времена је 
мало, али када га имам, најрадије 
идем у шетњу с унуком, ћеркама 
и куцом Наном. Волим да одем до 
Топчидера, свратимо до Милоше-
вог конака или се прошетамо ма-
лим сењачким улицама до прија-
теља. Под обавезно свратимо до 
Хајд парка. Ту су справе за вежбање, 
мало одрадимо вежбе и онда се 
стазом за трчање, која је иначе див-
но осветљена, враћамо на Славију. 
Волим да деци покажем зграде Фа-
култета музичких уметности, СКЦ-а 
и парк Мањеж, који је данас фан-
тастично уређен, а у ком сам као 
студент споменутог елитног факул-
тета проводила време чекајући ред 
за испит или колоквијум. 

Због чега је, по Вашем мишљењу, 
Савски венац срце Београда? 

Пуно је људи с великим срцем на 
нашој општини, можда због тога, а 
и неки кажу да, куда год кренете, 
морате проћи кроз овај наш лепи 
Савски венац.

Којим сте сегментом развоја 
општине Савски венац посебно за-
довољни? 

Допада ми се то што се Савски ве-
нац доста мења, и то набоље. Види 
се колико је урађено, обновљено, 
реконструисано… објеката, парко-
ва, спортских терена, дечијих игра-
лишта, обданишта и школа. Допада 
ми се и то што се организује мно-
го бесплатних програма, од излета 
до разних курсева за старије, а по-
себно бих истакла едукативне ра-
дионице за наше најмлађе, које су 
веома садржајне.

Шта бисте променили на Савском 
венцу?

Станујем на Славији. С мог про-
зора поглед је фантастичан. Види 
се пола Београда, ту је и фонтана. 
Многи имају замерке када се поме-
не фонтана, али мени, искрено, то 
изгледа дивно. Такође, имам пред-
лог што се тиче музичког избора 
дивне фонтане на Славији. Мислим 
да би било добро наћи стручног му-
зичког уредника који би осмислио 
play-листу фонтане, под условом 
да се она мења сваких месец дана. 
Можда би инструментална музика 
била прави избор.

БИЉАНА КРСТИЋ инте в
Певачица етно музике  
Биљана Крстић на домаћој 
сцени присутна је дуги низ 
година, а с оркестром „Бистрик”, 
чији је вокални солиста већ 18 
година, постигла је светску 
славу. Њен глас спада у 12 
најлепших светских гласова, 
оценила је енглеска издавачка 
кућа из Лондона „ARC music”, 
која је уврстила песму „The Girl 
Sits Proud” Биљане Крстић и 
оркестра „Бистрик” на светску 
компилацију албума  
„A Woman’s World”. 
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Како бисте описали грађане, своје 
комшије са Савског венца?

Мој комшилук је диван, љубазан, 
васпитан и у згради и улици у којој 
живим. Имам комшинице с којима 
волим да попијем јутарњу кафу. То 
су Милена, Јаца и Миља, а имам и 
најбољег комшију, Тому… Они су ми 
као породица. Такође, обожавам 
своје комшије, породицу Вељковић 
из Бирчанинове, који заузимају по-
себно место.

Проналазите ли понекад инспи-
рацију у свом уметничком ствара-
лаштву у разноликости и богатству 
садржаја наше општине? 

Има толико тога занимљивог на 
нашој општини. Управо „Бистрик” 
и ја завршавамо пројекат под на-
зивом „Вртови у покрету”, у који ће 
бити укључени неки делови наше 
општине. Радујем се унапред јер 
ће се концерти први пут радити на 
овај начин, без великог озвучења и 
расвете, у потпуно природном ам-
бијенту, у летњем периоду.

Какви су вам тренутно пословни 
планови? На чему радите?

Тренутно се „Бистрик” и ја припре-
мамо за концерте током празника, а 
тада „Бистрик” има највише посла. 
Нову годину почињемо Божићним 

концертом у Студију 6 РБ1. Концерт 
ће бити емитован уживо на РТС-у. 
Стигао нам је и позив за отварање 
филмског фестивала „Кустендорф” 
на Мећавнику и много се радујем 
тој прилици да с „Бистриком” от-
ворим овај значајан фестивал 11. 
јануара, а већ сутрадан путујемо у 
Аустрију, у Беч, где ћемо имати кон-
церт 13. јануара. Двадесет седмог 
јануара бићемо у Врању. Свакако се 
радујем концерту у Лондону , који 
је планиран за мај 2019. године. Ен-
глеска издавачка кућа „ARC music” 
објавила је наш последњи албум 
„Svod” (2017) а објавили су и ком-
пилацију „A Woman’s World”, на коју 
смо уврштени „Бистрик” и ја. Дуга-
чак је списак планова.

Биографија
Биљана Крстић рођена је у Нишу 9. 11. 
1955. године, где је завршила основно и 
средње музичко образовање у МШ „Др 
Војислав Вучковић”. Дипломирала је на Фа-
култету музичке уметности у Београду – 
Теоретски одсек. Радила је као професор 
солфеђа и клавира у музичкој школи „Ст. 
Мокрањац” у Неготину.
На домаћој поп-сцени Биљана је присутна 
дуги низ година. Била је стални члан група 
„Сунцокрет” и „Рани мраз”. Током студија 
на ФМУ започела је соло каријеру. Објави-
ла је три албума поп-оријентације. Била 
је члан хора Collegium musicum и Хора мла-
дих „Др Војислав Вучковић” из Ниша. 
Осамнаест година ради с оркестром 
„Бистрик”, с којим на најбољи начин про-
мовише етномузиколошко наслеђе Србије 
и Балкана. Направила је спону између из-
ворног музичког стваралаштва и савре-
мених тенденција.
С групом Бистрик је наступала у Колосеу-
му у Риму, на фестивалима у Индонезији, 
Бразилу, Америци, Канади, Русији, Францу-
ској, Италији, Немачкој, Аустрији, Швај-
царској и другим земљама. Добитница је 
бројних престижних награда и признања 
критичара и публике на концертима 
широм Европе и света. Редован је члан 
Академије сценско-музичке уметности 
Србије. Годинама је била члан Управног 
одбора националног ансамбла Коло, као 
и заменица председника World Music асо-
цијације Србије. Више од тридесет годи-
на ради као музички уредник на РТС − РБ1. 
Од 2012. године Биљана држи сталну во-
калну радионицу „Бистрик” на КНУ и РБ, 
коју похађају млади, талентовани певачи 
из читаве Србије.



Тања Андријић је оперска и концертна уметница, 
добитница Златне значке oд Културно просветне 

заједнице Србије, лауреат на многобројним међуна-
родним и државним такмичењима, члан Удружења 
музичких уметника Србије, оснивач и потпредседник 
Удружења „Хор краљица Марија” и професор соло 
певања у Музичкој школи „Мокрањац”. Ове године је 
издала и свој први ЦД „Звездане ноте” за издавачку 
кућу ПГП-РТС, који је летос представила публици у ве-
лелепној башти Куће краља Петра Првог. У пријатном 
разговору наша суграђанка Тања Андријић открила 
нам је своје почетке, колико је времена и труда уло-
жила да би дошла до првог самосталног албума, на 
којим пројектима тренутно ради и какви су јој плано-
ви за наредни период. 
− Певањем сам почела да се бавим од тренутка када 
сам проговорила. Од обе баке наследила сам таленат 
и музикалност. У вртићу су одмах приметили мој дар 
и јак глас, тако да сам била постављена као солиста 
хора на свим дечијим приредбама – каже наша саго-
ворница и додаје да је још као девојчица наступала 
у многобројним телевизијским емисијама за децу на 
РТС-у са чувеним Драганом Лаковићем и Мињом Су-

ботом, снимала је плоче и касете за ПГП-РТС, победи-
ла на „Дечјем београдском пролећу” и три пута заре-
дом на такмичењу „Златна сирена”. Тања Андријић је 
дипломирала и магистирирала на Факултету музичке 
уметности у Београду као студент с најбољом просеч-
ном оценом, а мастер студије завршила је на Факулте-
ту музичке уметности у Немачкој. Била je члан опер-
ског студија у Народном позоришту, а своје сценско 
искуство остварила је у насловним и главним улогама 
у операма класичних и савремених композитора у Др-
жавној опери у Берлину, Опери Лајпциг, на Фестивалу 
у Салцбургу уз пратњу Бечке филхармоније, као и у На-
родном позоришту у Београду и Македонском народ-
ном театру у Скопљу. Одржала је и успешне солистич-
ке концерте у земљи и иностранству, где често наступа 
с уметницима из „Бољшог театра”, солистима Војног 
хора „Александров” из Москве, и солистима „Руских 
козака”, а како истиче, често сарађује и с Народним 
оркестром РТС-а, као и са Уметничким ансамблом Ми-
нистарства одбране „Станислав Бинички”. 
Она напомиње да за развој музичког уметника није до-
вољан само таленат већ су потребни и неисцрпан рад 
и велика одрицања. 

о  ав и вена
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КУЋА КРАЉА ПЕТРА КАО ИНСПИРАЦИЈА 

У РАЗГОВОРУ  
С ОПЕРСКОМ ДИВОМ ТАЊОМ АНДРИЈИЋ 

И МЛАДИМ СЛИКАРОМ ДАМИРОМ РАДДОМ



− Школовање и образовање су ми увек били веома ва-
жни, што ми је касније доста помогло у каријери, као 
и у изради ЦД-а. Захваљујући образовању, ја сам на 
свом ЦД-у и извођач и композитор – истиче таленто-
вана уметница и додаје да је веома захвална Општини 
Савски венац, која је подржала промоцију њеног првог 
ЦД-а у Кући краља Петра Првог. 
Када смо је упитали шта највише воли на Савском вен-
цу, симпатично нам је одговорила – 
„Ту сам се родила и породила, па ми је на првом месту 
и у срцу породилиште”. 
− Волим прелепе паркове на нашој општини, где се 
често шетам са својим сином. Кућа краља Петра је 
најлепше место, где можете да се опустите и уживате у 
уметности и част ми је што сам више пута била у прили-
ци да наступам у том здању. ДКЦ „Мајдан” је најбоље 
место на ком можете да нађете врхунске стручњаке и 
програме за ваннаставне активности за своју децу – 
каже Тања Андријић. Она нам је открила да тренутно 
ради на припреми новог ЦД-а, који се базира на дели-
ма камерне музике. 
Како истиче, у наредном периоду очекују је значајни 
наступи у Паризу поводом обележавања стогодишњи-
це завршетка Првог светског рата. 
− Посебно бих издвојила светску премијеру нове на-
ционалне опере „СЕДРА” композитора Мирољуба 
Аранђеловића Расинског, у којој је приказан веков-
ни прогон српског народа. Пројекат, у организацији 
„Хора краљица Марија”, по идеји др Влада Батно-
жића, за који је либрето написала Миланка Берко-
вић, од великог је националног значаја за развој 
српског музичког стваралаштва и подржало га је Ми-
нистарство културе Републике Србије – објаснила је 
Тања Андријић позивајући нас на премијеру опере 
на Коларцу 17. децембра. 

Још један уметник, чији смо таленат и умеће имали 
прилике да видимо ове године у Кући краља Петра 

Првог, јесте млади сликар Дамир Радд. Његова прва 
самостална изложба изазвала је велико интересовање 
публике, па је трајала чак 40 дана. Не скривајући задо-
вољство због постигнутог успеха, Дамир истиче да му 
је изузетна част да се после много старијих колега и ве-
ликих имена, као што су Оља Ивањицки, Момо Капор, 
Њ. К. В. Јелисавета Карађорђевић и бројни други, и он 
нађе међу онима који су своје стваралаштво приказали 
у Кући краља Петра преносећи на тај начин уметничку 
енергију на посетиоце. 
− Кад сам почео да стварам слике за своју прву из-
ложбу, нисам ни знао да ћу излагати у Кући краља 
Петра и да ће моје слике деловати као саставни део 
таквог предивног здања – каже млади уметник и до-
даје да је љубав према уметности наследио од оца 
јер, како је навео, откад зна за себе у руци држи олов-
ку и папир, а у основној школи је остваривао успехе 
на бројним ликовним такмичењима. 
С обзиром на то да није академски сликар, наводи да 
му је требало много више самосталног труда и улагања 
у сликарску вештину него његовим колегама који про-
лазе формалне студије. 
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− Тај тежи пут, уз огроман труд, таленат и афинитет 
према сликарству мени су донели успех и скратили су 
време до великих резултата – каже Радд с поносом ис-
тичући да је управо синтеза тог труда и рада његова 
прва самостална изложба „Светлост”. 
Говорећи о одржаној изложби, млади сликар нам је 
испричао да је у центру његовог уметничког ствара-
лаштва „кабала”, те да је пуне две године припремао 
и изучавао моћне симболе ове, како је навео, „древне 
филозофије среће”. 
− Кабала, коју сам представио симболима и енергијом 
у форми жена које достижу духовно савршенство, 
дотиче јеврејску културу и идентитет, те подстиче на 
размишљање и духовност кроз светлост која обасјава 
све делове наше личности, чиме заправо постајемо 
бољи људи – каже Дамир Радд осврнувши се на срп-
ско-јеврејско пријатељство, које, како је рекао, датира 
од давне историје Балкана, а нарочито од Другог срп-
ског устанка. 
− Велика посећеност моје изложбе само је још један 
доказ да су Срби и Јевреји јако блиски народи. Вео-
ма сам задовољан што својом уметношћу ово прија-
тељство чиним још јачим, а својим присуством на из-
ложби част ми је указао и овдашњи рабин господин 
Исак Асиел као један од првих посетилаца који се упи-
сао у књигу утисака, а која је до краја изложбе скоро 
цела попуњена – објаснио је Радд. 
Инспирисан амбијентом Куће краља Петра, млади сли-
кар је након успешне изложбе одлучио да наслика пор-
трет краља Петра Првог Карађорђевића и да свој рад 
поклони овој установи културе симболично на стого-
дишњицу ослобођења Београда у Првом светском рату. 
− С обзиром на то да се бавим реализмом, најзахтевнијим 

правцем у сликарству, била су  ми потребна скоро два ме-
сеца да портрет краља буде завршен. Слику сам уручио 
дивној председници општине госпођи Ирени Вујовић, 
од које сам примио Захвалницу за допринос очувању и 
неговању успомене на краља Петра Првог, што је мени 
огроман подстицај и подршка за даље стварање. 
Као још један од својих успеха Дамир Радд наводи то 
што је, како истиче, једини сликар с ових простора чија се 
уметнина налази у Белој кући у Вашингтону. Он је објас-
нио да је своју слику поклонио садашњем председнику 
Сједињених Америчких Држава Доналду Трампу, те да 
му је председник Трамп захвалио личним писмом упути-
вши му речи велике подршке, као и позив у Белу кућу. 

Иако живи на релацији Београд–Беч, Дамир тренутно 
своја дела ствара у атељеу на Савском венцу. 
− Када је требало свој атеље да преместим у Београд 
због стварања изложбе, Савски венац је био најбоље 
решење јер сам ту пронашао идеално место за рад − 
реку Саву као инспирацију и право срце града. Уређе-
ност и фантастични пројекти општине много су ме при-
вукли и желим да учествујем у оплемењивању нове 
слике Београда својом уметношћу – каже талентовани 
сликар и додаје да увелико ради на припреми изложбе 
коју ће следеће године представити публици поново у 
Кући краља Петра Првог на Сењаку.



БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ У ДОМУ ЗДРАВЉА 
„САВСКИ ВЕНАЦ” ПОВОДОМ СВЕТСКОГ 
ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА

Поводом обележавања Светског дана борбе про-
тив дијабетеса Општина Савски венац у сарадњи 

с Домом здравља „Савски венац” 14. новембра ор-
ганизовала је бесплатне превентивне прегледе за 
грађане.
Суграђани су имали прилику да бесплатно измере 
ниво шећера у крви, крвни притисак, body mas индекс, 
да ураде тест за скрининг дијабетеса и кардиоваску-
ларних обољења, као и да добију савете о здравим 
стиловима живота којима се  смањује ризик од настан-
ка ових обољења.

Дијабетес се данас убраја 
међу најчешћа обољења у 
свету, а то се објашњава 
модерним стилом живота 
и повећањем спољашњих 
узрочних фактора, међу 
којима најзначајније место 
имају гојазност и одсуство 
физичке активности.

Према подацима Светске здравствене организације, 
од дијабетеса болује више од 190 милиона људи ши-
ром света. У Србији је дијабетес пети водећи узрок 
умирања и пети водећи узрок оптерећења болести-
ма. Према подацима Института за јавно здравље Ср-
бије „Др Милан Јовановић Батут”, у Србији приближно 
710.000 одраслих особа има дијабетес. Према подаци-
ма Регистра за дијабетес у Србији, готово 1/3 пације-
ната већ има једну касну компликацију или више кас-
них компликација у тренутку откривања дијабетеса. Те 
компликације значајно утичу на квалитет живота обо-
лелих и главни су узрок привремене или трајне неспо-
собности и превремене смрти.
Веома је важно редовно контролисати своје здравље 
и заменити лоше навике здравим стилом живота, као 
што је правилна исхрана, одржавање оптималне телес-
не тежине и физичка активност.

БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ 
У ЗАВОДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”

Градска општина Савски венац у сарадњи са Заво-
дом за здравствену заштиту радника „Железнице 

Србије” организовала је током септембра и октобра 
бесплатне превентивне прегледе за суграђане са Сав-
ског венца. У септембру грађани су били у прилици 
да без упута и здравствене књижице обаве ултразвук 
абдомена и дерматолошке прегледе. Такође, у окто-
бру је у амбулантама Завода грађанима Савског венца 
било омогућено да потпуно бесплатно ураде ултразву-
чне прегледе штитне жлезде и меких ткива врата, као 
и дерматолошке прегледе.

ПРЕВЕНЦИЈОМ  
ДО ОЧУВАЊА ЗДРАВЉА

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.

евентива ола ав а
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ДРУГИ „GLOBAL FEST SAVA PORT”  
НА САВСКОЈ ПРОМЕНАДИ

Под слоганом „У сусрет свету”, 
други међународни фестивал 

„Global fest Sava port” одржан је 
почетком септембра на Савској 
променади. 
На другом „Global fest Sava 
port”-у богатим културно-умет-
ничким програмом своју кул-
туру, традицију и аутентичност 
представило је више од десет 
земаља. У оквиру манифестације 
на шеталишту Савска променада 
одржана је изложба сувенира 
света, а посетиоци су били у при-
лици да уживају у дегустацији ку-
линарских специјалитета земаља 
учесница, док су они најмлађи 
могли да се забаве уз креативне 
радионице.
„Global fest Sava port” организо-
вала је Туристичка организација 
Општине Савски венац у сарадњи 

с Туристичком организацијом Београда, ЦЕБЕФ-ом, Belgrade Waterfront-
ом, Удружењем „Чаробна лампа” и амбасадама земаља учесница, а затво-
рен је предивним концертом групе Легенде.
Овакве манифестације свакако су прилика да се грађани упознају с кул-
туром, културним наслеђем и традицијом других земаља, али и прилика 
да се наша земља и наш град представе у најбољем светлу.
Према речима пред-
седника Скуп шти не 
града Николе Ни ко-
дијевића, Град Београд 
данас има више од 30 
пот писаних споразума 
о сарадњи с другим 
градовима. Посебно 
истичући значај међу-
народне сарадње за 
добробит грађана, Ни-
кодијевић је изнео да 
то и градске општине 
успешно следе, што 
се види на примеру 
Општине Савски венац.

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ И ОВЕ ГОДИНЕ  
НА САЈМУ ЕТНО ХРАНЕ И ПИЋА 

Тринаести међународни сајам етно-хране и пића под слоганом „Уте-
мељење робне марке етно-производа”, иначе најзначајнија регионал-

на смотра прехрамбених производа намењених тржишту, а припремље-
них по традиционалним рецептима, на традиционални начин, одржана је 
крајем новембра. 

Циљ Сајма етно-хране и пића и ове 
године био је да афирмише тради-
ционалне производе као првораз-
редне тржишне и извозне артикле 
који треба да постану и незаоби-
лазан део туристичке понуде. 
Тим поводом и ове године је на 
Београдском сајму учествовала 
Туристичка организација општине 
Савски венац, а међу излагачи-
ма с територије оштине нашли су 
се винарија „Панајотовић”, Војна 
установа „Дедиње”, ресторани 
„Завичај” и „Станица 1884”, „Ча-
робњачки врт” – производи од 
ароније и бројни други. 
Сви представљени прозводи 
имају заштићено географско по-
рекло или су производи чија се 
заштита препоручује. Пратећи 
програм чиниле су радионице 
о заштити географског порекла, 
задругарству, увођењу система 
квалитета, заштити рецептуре и 
унапређењу паковања, као и о 
методама продаје.

СВЕ НАШЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ав и вена  инфо



Ипак, највише интересовања на 
овогодишњим Данима европске 
баштине привукла је прва пи-
лот-тура „Савска тура−бус-аванту-
ра“ у организацији Општине Сав-
ски венац,  која је подразумевала 
разгледање Савског венца отворе-
ним туристичким аутобусом. Заин-
тересовани грађани тако су имали 
прилику да се упознају с једном  од 
најстаријих београдских општина  
крстарењем њеним знаменитим 
улицама, разгледањем богатог 
историјског и културног блага, као 
и уживањем у драгоценим при-
родним амбијенталним целина-
ма. Тура је почела и завршила се 
испред Музеја Југославије, а за 
откривање најзанимљивијих при-
ча утканих у најлепше грађевине 
и здања на територији Савског 
венца био је задужен историчар 
Марко Пиштало. 

Шетња и упознавање културне 
баштине Топчидера и ове године 
пробудили су велико интересо-
вање. Музеј афричке уметности, 
Легат Петра Лубарде, Архив  Југо-
славије и Кућа краља Петра били 
су на мапи ове шетње. 

КУЛТУРА  
НАДОХВАТ РУКЕ
ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Манифестација „Дани европске баштине 2018” ове године обележе-
на је темом Европска година културног наслеђа – уметност дељења. 

Градска општина Савски венац, као и претходних година, узела је учешће 
и у свом програму од 12. септембра до 11. октобра понудила бројна кул-
турна дешавања.
Грађани су имали прилике да у Кући краља Петра I, центру главних кул-
турних дешавања на Савском венцу, уживају у изложбама групе уметника 
„Art market” и изложби уметника Лидије и Зорана Каралејића. Љубитељи 
музике присуствовали су завршном концерту прве летње „Мастер арт” 
академије. У склопу пројекта „Исидора нас слуша” представљено је  књи-
жевно дело „Краљ” Аните Панић, телевизијске ауторке, списатељице и до-
кументаристкиње, која је књигу посветила глумцу Петру Краљу. Модера-
тор и аутор пројекта  била је Лаура Барна, као и пројекта „Вече с Краљем”. 
Пригодним програмом у вили на Сењаку, у којој је краљ Петар провео по-
следње године свог живота, обележена је и годишњица крунисања краља 
Петра I, док се у Кући Вељковића могла погледати изложба ученика основ-
них школа из Бограда − „Деца о наслеђу Београда”, који су својим радови-
ма на креативан начин представили своје виђење старих кућа Београда.

У склопу овогодишњих 
Дана европске башти-
не одржана је и „Кул-
турно-туристичкa би-
циклистичкa турa” на 
Савском венцу у органи-
зацији Општине и Бици-
клистичког клуба  „Цр-
вена звезда”. Још једна 
туристичко-бициклис-
тичка тура, под називом 
„Упознај своју општину 
да би је више волео”, 
како и сам назив каже, 

била је посвећена упознавању Савског венца.  С платоа испред општине 
Савски венац кренуло је 50 учесника који су наставили да једре улицама 
Савског венца (Улица кнеза Милоша, Булевар војводе Путника, Булевар 
кнеза Александра Карађорђевића до Музеја историје Југославије и Куће 
цвећа). У оквиру туре учесници су имали прилику да посете Музеј ФК „Цр-
вена звезда” и стадион „Рајко Митић”, Цркву Светог архангела Гаврила, 
Манакову кућу, а након Београдског сајма и Савске променаде  крај туре 
био је код Музеја „Железнице Србије”.
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уводи своје студенте различитих музичких струка у заводљив свет музике, 
те они заувек остају заљубљеници у музику, ослобођени сујете, високих 
етичких начела, јер су научени да служе музици, уместо да се служе музи-
ком. Након промоције за све љубитеље писане речи и уметности уопште 
приређен је концерт ученика у класи пијанисткиње и клавирског педагога 
професорке Мишевић 
под називом „Ради-
оница за клавирску 
музику”.
Током више од две 
деценије свеукупног 
деловања Радионице 
забележено је скоро 
200 концерата у окви-
ру око 40 различитих 
програма који су наи-
шли на изузетан одјек 
у стручној јавности. 
Након мини-концерта 
посетиоцима су по-
дељене поклон-књиге 
професорке Мишевић.

ОБЕЛЕЖЕНО СТО ГОДИНА  
ОД ОСЛОБОЂЕЊА БЕОГРАДА У ВЕЛИКОМ РАТУ 

Једна од многобројних свечаности одржаних у Београду 1. новембра 
поводом обележавања сто година од ослобођења Београда у Првом 

светском рату била је и она одржана у Кући краља Петра I у сарадњи с 
Друштвом за неговање традиција ослободилачких ратова Србије до 1918. 
Тим поводом је о краљу Петру, пробоју Солунског фронта, ослобођењу Бе-
ограда и завршетку Великог рата говорио историчар Сава Самарџић, док су 
кратка сведочанства старих ратника са Солунског фронта говорили кадети 
Криминалистичко-полицијске академије. 
Сва сведочанства су аутентична и преузета делом из дневника предака чла-
нова Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова Србије до 1918, 
а делом из књигa „Велики дани Србије 1914−1918.” аутора Адама Стошића, и 
„Напред у отаџбину  – пробој Солунског фронта” Жике Живуловића Серафима.
Председница општине Савски венац Ирена Вујовић подсетила је том прили-
ком да је изузетно важно сећати се херојске одбране наше престонице у Пр-
вом светском рату, када је Београд показао како се бори за слободу и како се 
брани свој град и своја отаџбина.

Општина Савски венац организо-
вала је и „Савско крстарење” у 
стилу панорамског разгледања 
града с река, које је обухватило 
разгледање 20 километара бео-
градске обале. Разгледање бро-
дом почињало је и завршавало 
се на Савском пристаништу код  
пристана брода „Ковин”. Пратећи 
део крстарења био је обогаћен 
интерактивним стручним преда-
вањима и радионицама о кул-
турно-историјским, туристичким 
и природним ресурсима Савског 
венца и града Београда. 

Манифестација „Дани европске 
баштине 2018” завршена је пре-
давањем  у просторијама Канце-
ларије за младе Савски венац. На 
предавању је о културним, тради-
ционалним и историјским вред-
ностима народа, као и о важности 
очувања природног и историјског 
легата путем интерактивне екс-
пликације говорио Славко Спасић, 
председник Националног комите-
та Међународног савета музеја, 
који културу представља као ап-
страктни музеј.
У Кући краља Петра Првог у окви-
ру „Дана европске баштине 2018” 
промовисана је  књига проф. Ми-
ланке Мишевић „Прилог музичкој 
педагогији”.
Ова књига резултат је великог ис-
куства и богате педагошке праксе 
врсног клавирског педагога, која 



БЕСПЛАТНА ШКОЛА ФУДБАЛА У 
САРАДЊИ СА ФУДБАЛСКИМ КЛУБОМ 
,,ГРАФИЧАР”

Градска општина Савски венац у сарадњи са фудбалс-
ким клубом ,,Графичар’’ организује бесплатну школу 

фудбала за дечаке и девојчице са Савског венца, узрас-
та 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 
воде лиценцирани тренери с искуством, а тренинзи ће 
се одржавати на терену фудбалског клуба ,,Графичар’’.  
Контакт-телефон ФК „Графичар” за додатне информа-
ције је: 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 ДТБ „Парти-
зан-Сењак” (Виктора Игоа бр. 4). Пријаве се врше на 
телефон: 065/999-4965.

ПОЧЕЛИ БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ СТРАНИХ 
ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВЦЕ СА САВСКОГ ВЕНЦА

Бесплатни курсеви страних језика за основце са Сав-
ског венца, узраста од 1. до 4. разреда, почели су 

у новембру и реализоваће се у наредих пет месеци 
у просторијама Канцеларије за младе Савски венац 
(Кнеза Милоша 47).
Општина Савски венац обезбедила је за своје основце 
бесплатан курс енглеског, немачког и руског језика, а 
пријаве су се вршиле у претходном периоду у свим ос-
новним школама на територији општине.
За овај бесплатан програм влада велико интересовање, 
што говори број од око 500 пријављених основаца који 
ће током трајања програма моћи да похађају два пута 
недељно курс одабраног страног језика. Курсеве воде 
стручни предавачи по најсавременијим методама при-
лагођеним узрасту ученика.
Додатне пријаве за курсеве страних језика могу се извр-
шити у основним школама, а информације се могу доби-
ти и на број телефона Канцеларије за младе Савски венац 
011/7151-853 радним данима од 8.00 до 15.30 часова. 

БЕСПЛАТНИ 
ПРОГРАМИ 
У ДКЦ „МАЈДАН”

СПОРТСКИ ПРОГРАМ

ШКОЛИЦА КАРАТЕА

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

Пријаве на: office@dkcmajdan.org.rs

ШКОЛА КОШАРКЕ 
МАРИНЕ МАЉКОВИЋ

За девојчице основно-
школског 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 на: 
office@dkcmajdan.org.rs

СПОРТСКО МАЧЕВАЊЕ

Мачевалачка школа за 
све узрасте у сарадњи с 

београдским мачевалачким 
клубом ,,Железничар витез”
Пријаве на:  
office@dkcmajdan.org.rs 
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ШКОЛА КОШАРКЕ

За узраст од 6 до 12 
година у сарадњи с 

Кошаркашким клубом 
„Еко спорт”
Пријаве на: 
office@dkcmajdan.org.rs

ШКОЛА ШАХА

За узраст од 8 до 14 година у сарадњи са Шаховским 
клубом „Топ”

Пријаве на: office@dkcmajdan.org.rs 
или на тел.: 063/852-08-54

КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА

За узраст од I до IV разреда основне школе у са-
радњи са „Физио центром”

Вежбе се одржавају у просторијама ДКЦ „Мајдан”.

Пријаве се врше на: 011/2061-800.

ЕДУКАЦИЈА

БЕСПЛАТНЕ МУЗИЧКЕ РАДИОНИЦЕ

Бесплатне музичке радионице реализују  се од 15. 
јануара 2019. године у сарадњи општине Савски 

венац и Музичке радионице „Чаробна фрула” у ДКЦ 
„Мајдан”. Радионице су намењене  бебама  и деци 
од 1. до 7. године, школа удараљки за децу од 8. до 
10. година, а хор „Чаробна фрула” за децу од 6 до 10 
година.
Области и методологија којима се радионице баве 
су свирање на Орфовом инструментаријуму  (звечке, 
даире, добош, кастањете, триангл, металофон), сви-
рање сопственим телом, слушање дела класичне 
музике, учење тапшалица уз песму и покрет итд. Му-
зичка радионица, школа удараљки и хор похађају се 
једном недељно у трајању од 45 мин. Групе ће бити 
формиране према узрасту, а деце у групи може да 
буде до 10. За музичке радионице, прва група је за 

бебе и децу од 1 до 3 године, друга група за децу од 
3 и 4 године, а трећа група за децу од 5, 6 и 7 година.  

Програм је намењен деци са Савског венца, а прија-
ве се врше на имејл: besplatno@savskivenac.rs или 
на бројеве телефона: 069/618-181; 011/2061-800, 
радним данима од 7.30 до 15.30 часова.

ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА

Реализује се у сарадњи са Школом родитељства 
Наде Лазић. Еминентни стручњаци за гинеко-

логију, неонатологију, исхрану, психологију, фи-
зијатрију, дефектологију и друге области полазни-
цима (трудничким паровима) омогућавају да сазнају 
све о трудноћи, порођају, обезбољавању порођаја, 
ментално-хигијенском приступу трудноћи и роди-
тељству, психомоторном развоју бебе (интраутерино 
и до прве године живота), развоју говора, правил-
ној исхрани, правилном дојењу, припреми дојке за 
лактацију, матичним ћелијама и њиховој примени у 
савременој медицини, а дају и практичне савете о 
нези новорођенчета и др.

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



МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА”  
ОКУПИЛА ДЕЦУ СА САВСКОГ ВЕНЦА

И ове године је у  ок-
виру „Европске не-

де ље мобилности”, 28. 
септембра, Градска оп -
штина Савски венац 
ор га ни зовала „Дан без 
аутомобила”. 
Тим поводом је улица 
Топчидерски венац била 
затворена за саобраћај, 
а отворена за предшкол-
це и школарце. Од 10 до 
14 часова деца школског 
узраста учила су и дружила су се током „радионица на зебри”, док су пред-
школци  уживали у аниматорском програму Кловна Паје. 
Циљ ове акције јесте скретање пажње на алтернативну мобилност, безбед-
ност у саобраћају, као и на неопходност смањења загађења ваздуха мате-

ријама из издувних га-
сова моторних возила. У 
програму манифестације, 
која је окупила 120 ма-
лишана из Предшколске 
установе Савски венац и 
више од 150 ђака из ос-
новних и средњих школа  
с територије општине, 
учешће су узели и Завод 
за заштиту природе Ср-
бије – организацијом ра-
дионице у природи, шко-
ла историјског мачевања 

„Хемас”, организацијом плесне радионице Плесни клуб „Соко матица”, а ор-
ганизацијом школа бициклизма − Бициклистички клуб Црвена звезда. 
Деца су имала прилику да се возе фијакером захваљујући Слободану Бајићу, 
да учествују у програму интерактивног пункта Националног контакт-центра 
за безбедност деце на интернету, узму учешће у Хуманитарној акцији „Чепом 
до осмеха” и радионици Црвеног крста Савски венац, као и да се упозанају с 
радом спортског клуба „Red star” и „Маслачак арт”.
Једном речју, права синергија корисног и забавног. 

ДОДЕЉЕНИ  ВАУЧЕРИ ЗА НАЈЛЕПШЕ ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ НА САВСКОМ ВЕНЦУ У ОКВИРУ АКЦИЈЕ 
„НАЈЗЕЛЕНО 2018”

Општина Савски ве-
нац  наградила је ва-

учерима за куповину зе-
ленила грађане Савског 
венца који дају пример 
најбоље  праксе у одржа-
вању најлепших зелених 
површина током целе го-
дине на Савском венцу.
Грађанима је ваучере 
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уручио  члан Општинског већа Ми-
лош Видовић у оквиру локалне ак-
ције „Најзелено 2018” и  „Зелених 
дана на Савском венцу” уз поруку 
да и даље наставе да буду инспи-
рација својим  суседима  за  још  
лепши, зеленији   и  пријатнији  
Савски венац.
Како је рекао Милош Видовић, 
на крају сваке године у оквиру 
локалне акције „Најзелено 2018” 
Општина Савски венац жели да ис-
такне труд  најактивнијих суграђа-
на који се посвећено током целе 
године баве уређењем својих зе-
лених површина око стамбених 
зграда, балкона, окућница, као и 
најлепших школских дворишта и 
дворишта предшколских установа 
која значајно  доприносе лепшем 
боравку деце у њима. 
Акција „Најзелено” представља је-
дну од континуираних активности 
од значаја за заштиту животне 
средине на подручју општине 
Савски венац. Предлозима за 
најлепше зелене површине на 
територији  Градске општине Сав-
ски венац ова акција сваке године 
даје значајан допринос и Акцији 
ЈКП „Зеленило – Београд” „За зе-
ленији Београд”. Најбољи пред-
лози од стране Градске општине  
Савски венац, који су освојили 
пригодне награде на градском 
такмичењу ове године били су: 
Ресторан „Франш” (у категорији 
најлепша зелена површина угос-
титељског објекта – прво место), 
Energogroup d.o.o. (у категорији 
најлепша зелена површина око 
пословног простора – прво ме-
сто), Гордана Лукић, Војводе Пут-
ника 20 (у категорији најлепша 
окућница – прво место). Такође, 
ту су у Лoминој улици 41 балко-
ни на I, II и IV спрату (у категорији 
Најлепши балкон окренут према 
улици – треће место) и Музичка 
школа Бинички, Сењачка 31 (у ка-
тегорији Најлепше школско дво-
риште – треће место).
По категоријама, у локалној ак-
цији „Најзелено 2018” награђе-
не су најлепше зелене површине 
око стамбених зграда, најлепши 
балкони окренути према ули-
ци, најлепша школска дворишта, 
најлепша зеленила око предшкол-
ских установа, најлепше окућнице, 
а уручене су и специјалне награде 
за залагање за зеленији град. 

елене т ане
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OПШТИНА САВСКИ 
ВЕНАЦ ПОДРЖАВА 
ХУМАНИТАРНО- 
-ЕКОЛОШКУ АКЦИЈУ  
„ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА”

Међу првима који су препознали 
хуману идеју  акције „Чепом 

до осмеха”  јесте  Градска општи-
на Савски Венац. Хуманитарној ак-
цији прикупљања и рециклирања 
пластичних чепова, са циљем да се 
прикупе новчана средства за помоћ 
деци с инвалидитетом или неком 
другом сметњом у развоју,  активно 
доприносе како запослени у Општи-
ни, тако и грађани, који редовно 
до  носе своје чепове и одлажу их у 
ку тије постављене у свим зградама 
Оп штине Савски венац. 
Општина Савски венац подржа-
вањем ове акције и многим еко-
лошким акцијама и манифестација-
ма на Савском венцу допринела је 
не само едукацији деце и младих о 
заштиту животне средине и хума-
ности према другима већ је помогла 
да се ова акција прошири, заживи и 
одржи на Савском венцу. 

Координаторка у прикупљању чепо-
ва за Београд Драгана Д. Живановић 
овим поводом истакла је да је зах-
ваљујући свим људима добре воље 
до сада помоћ дошла до двадесет и 
петоро малишана широм Србије. 
У складу с поруком ове хумане 
акције по којој је сви препознају, 
„Наше мало некоме је велика 
помоћ!”, заједничким радом на-
стављамо да ширимо  позитиван 
ефекат ове акције.

31

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
Владимир Новаковић: 3615-388, 3615-382

Андреј Митровић: 2061-904, 3615-382

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Немања Берић – председник Скупштине 

општине: 3615-388, 3615-382
Тања Маринковић – заменица председника 

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

општине: 3615-388, 3615-382
Сања Еминовски – заменица секретара 

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
Шеф одсека за имовинско-правне послове: 

2061-827

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ

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

2061-812

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 
ИЗВРШЕЊА

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

Шеф одсека комуналне инспекције: 2061-786

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА
Владимир Настић, начелник одељења: 2061-755
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

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

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР 
Марија Вучетић-Радић 2061-794

ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Драгиша Добрић, правобранилац: 2061-894,

2061-911
Заменик правобраниоца: 2061-891, 2061-893,

2061-794

ПРАВНА ПОМОЋ
Драгица Илић Велимировић: 2061-729

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Светислав Миловановић: 3615-392

Градска управа града Београда
Секретаријат за управу

Одељење за лична стања грађана,  
вођење матичних књига и  

изборна права - Савски венац
Гордана Милановић, начелница одељења:  

2061-722

Градска управа града Београда 
Секретаријат за јавне приходе 

Одељење Савски венац
Јелена Ивезић, начелница одељења: 2061-763

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



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

c

:

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

ac

enac.rs




