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1. УВОДНА РЕЧ 

Градска општина Савски венац је одувек била општина великих идеја, великих 

људи и великих почетака. Данас, Савски венац представља и више од тога – 

представља општину будућности, на путу да постане место за све грађане, без разлика. 

Са циљем прогреса и развитка, општина Савски венац мора прецизно сагледати 

своје стање, пописати кључне факторе и испланирати свој рад. За то, мора имати добро 

развијену методологију поткрепљену прецизним индикаторима – једино је то начин да 

градска општина Савски венац прати пут Србије ка Европској унији и модернизације 

државе, где су локалне јединице градивно ткиво јаке државе. Како бисмо својим 

суграђанима дали јасан увид у наше идеје и намере, покренули смо поступак израде 

Стратегије одрживог развоја градске оштине Савски венац, те представили 

приоритете и пут за остварење крајњих мера – од којих је главних стуб добро 

управљање, као основ да се сви задаци спроведу на прави начин. 

Видимо Савски венац као модерну локалну заједницу са снажним капацитетом 

за добро управљање и брзим одговорима на потребе пословне заједнице, али и као 

место које пружа мир и сигурност својим суграђанима, уз садржајне и богате 

историјско-културне садржаје. Своју развојну шансу видимо у сарадњи са великим 

привредним субјектима и урбанистичкој експанзији, која индиректно доводи до јачања 

локалне инфраструктуре и развоја малих и средњих предузећа, који својом агилношћу 

сервисирају потребе великих. Огромну шансу видимо и у развоју туристичке 

инфраструктуре и понуде, у сарадњи са другим инстанцама, јер Савски венац је колевка 

великог броја историјских и културних споменика, институција и меморабилија. 

Савски венац је специфична средина којом се мора управљати у складу са 

потребама грађана, а не у складу са политичким поделама. Како је циљ стварање 

снажне локалне заједнице погодне за живот свих без разлика, неопходно је направити 

добар тим, водити га снажно и свакодневно комуницирати са заједницом. Инклузија 

грађаских идеја и речи је кључ брзог и сигурног напретка. 

Савски венац је наш дом, чувамо га и развијамо сваки дан, а да не угрозимо 

друге. 
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2. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ 

Аутори стратегије су за потребе процеса израде стратегије формирали три 

методолошка приступа, и то: 

1. Обрада података (секундарна истраживачка грађа) 

Хронолошки гледано, први методолошки корак, односно прва фаза израде 

Стратегије подразумева прикупљање основне грађе и података, на основну којих се 

поставља оквир за каснију обраду и допунско прикупљање информација. У оквиру 

овог корака консултује се секундарна истраживачка грађа, односно прелиминарни 

извори, попут званичног сајта општине, сајта Града Београда и других установа 

релевантних за стратешко планирање. 

 

2. Анализа стања 

Други методолошки корак подразумева обраду прикупљених података и 

компаративни приступ постојећим индикаторима. Идеја је да се простим 

хронолошким прегледом створи преглед степена развоја и предвиђеног развоја 

општине. У оквиру овог корака ствара се основни нацрт документа. 

 

3. Прикупљање примарних података 

Последњи корак у поступку прикупљања налаза обухвата алтернативне изворе 

којим се оплемењује документ. Поред додатних извора, користе се и технике 

дискусије, односно коментарисање постојећих налаза кроз разне фокус групе, 

подељене по секторима. 

 

Заједно, сва три методолошка приступа формирају алгоритам који за крајњи 

резултат има јасне, прецизне и читљиве податке и закључке који чине предметни 

стратешки документ. У складу са комплексном тематиком предвиђања дешавања, 

обраде стратешких могућности и усклађивања локалног стратешког документа са 

хијерархијски јачим, тим аутора се определио за овакав начин рада како би израдио 

свеобухватну и сврсисходну стратегију одрживог развоја градске општине Савски 

венац.  
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2.1. Процес израде стратегије 

За потребе градске општине Савски венац и израде Стратегије одрживог развоја, тим аутора је процес израде стратешког документа 

урадио према следећој временској динамици: 

 

 
I месец II месец III месец IV месец V месец VI месец 

1. Обрада 

података 

(секундарна 

истраживачка 

грађа) 

1.1. Успостављање 

стратешких и 

оперативних 

циљева (ревизија) 

 

  

  

1.2. Успостављање система индикатора 

за потребе праћења остварења циљева 
  

2. Анализа стања  

2.1. Анализа 

општинске 

организације: 

оцена 

сврсхисходности 

постојећих органа 

и делова управе 

градске општине; 

процена 

недостатака органа 

и делова управе 

градске општине 
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који треба да 

одговоре ризицима 

и проблемима 

 

 

2.2. Евалуација степена остварености 

приоритетних пројеката и стратешких 

циљева у складу са актуелном 

стратегијом (Стратегије развоја Града 

Београда 2011-2016) 

 

  

2.3. Анализа 

ефикасности 

организације 

управе градске 

општине: анализа 

претњи и шанси; 

анализа снага и 

слабости 

3. Формирање 

интегралног 

нацрта 

  

 
 

 

4. Интерно 

представљање – 

коментари 

запослених (прва 

ревизија) 

   

5. Прикупљање 

примарних 

података 

  

5.1. Анкетирање 

релевантних група 

о приоритетним 

областима 

усменим и 

писменим путем 
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(фокус групе) 

5.2. Анкетирање 

релевантних група 

о приоритетним 

областима путем 

средстава 

информисања 

 

  

6. Формирање 

друге верзије 

документа 

   

  

7. Јавно 

представљање – 

коментари 

грађана (друга 

ревизија) 

   

   

8. Формирање 

треће верзије 

Стратегије 

 

 

9. Финално усаглашавање и провера 

     
10. Усвајање и 

јавно читање 

 

 



11 
 

3. СОЦИО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА 

3.1. Опште информације 

Број становника: 36.222
5
 

Површина: 15,8 км
2
 

Слава општине: Свети Стефан, Деспот српски 

Дан општине: 1. август
6
 

Председница градске општине: Ирена Вујовић 

Седиште управе градске општине: Кнеза Милоша 69, 11 000, Београд 

Сајт: http://www.savskivenac.rs  

 

Према последњем попису, из 2011. године, на Савском венцу има 19.000 

домаћинстава, а двапут више Београђана ради на општини.
7
 

Савски венац је име добио као симбол свог положаја унутар самог Београда - у 

облику венца, се простире обалом Саве. Ова општина једна је од најстаријих и 

представља симбол, срце и душу самог Београда, како због изузетно богатог културног 

и историјског наслеђа, тако и због чињенице да се на њеној територији налази 

породилиште у коме је рођена већина Београђана.
8
 На Савском венцу се и данас налази 

Влада Републике Србије, већина министарстава, бројне државне институције, срце 

српске железнице, Београдска аутобуска станица, Београдски сајам, сви београдски 

савски мостови, клинички и ургентни центар, Војно-медицинска академија, већина 

београдских факултета, петнаестак основних и средњих школа, најлепши градски 

паркови и излетишта, најпрометније улице, најстарији и највреднији културно-

историјски споменици, највреднија архитектонска културна баштина.
9
 

 

3.2. Историјат 

У послератном периоду на овом подручју налазили су се III и VII градски рејон. У 

периоду од 1952. до 1957. територију општине чиниле су две некадашње општине: 

Топчидерско брдо и Западни Врачар. Општина Савски венац основана је 1957. године 

спајањем ове две некадашње општине сада месне заједнице у општини Савски венац.
10

 

Изласком из градске тврђаве град се вековима уназад развијао у два крака уз реке и 

између њих. Уз Саву (Савамала) и Дунав (Дорћол), а када се у деветнаестом веку, у 

тада далеком Топчидеру, населио и први српски кнез Милош Обреновић, постало је 

                                                           
5 Република Србија, Завод за статистику. Профил општине; Витална статистика – процена која се ради средином 

године. 
6 Портал 011 INFO, доступно на: https://www.011info.com/beogradske-opstine/gradska-opstina-savski-venac, 

приступљено 15.4.2018. 
7 Информатор о раду градске општине Савски венац, доступно на: 

http://www.savskivenac.rs/data/2018/Informator%20o%20radu/INFORMATOR_O_RADU_SV_23_02.%202018%20lat.pdf, 

приступљено 17.4.2018. 
8 Портал 011 INFO, доступно на: https://www.011info.com/beogradske-opstine/gradska-opstina-savski-venac, 

приступљено 15.4.2018. 
9 Сајт градске општине Савски венац: http://www.savskivenac.rs/cir/o-opstini/, приступљено 15.4.2018. 
10 Сајт Wikipedia, доступно на: https://sr.wikipedia.org/sr/Градска_општина_Савски_венац#Историја, приступљено: 

16.4.2018 

http://www.savskivenac.rs/
https://www.011info.com/beogradske-opstine/gradska-opstina-savski-venac
http://www.savskivenac.rs/data/2018/Informator%20o%20radu/INFORMATOR_O_RADU_SV_23_02.%202018%20lat.pdf
https://www.011info.com/beogradske-opstine/gradska-opstina-savski-venac
http://www.savskivenac.rs/cir/o-opstini/
https://sr.wikipedia.org/sr/Градска_општина_Савски_венац#Историја
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јасно да ће се у том смеру развијати Београд од топчидерских дворова до тридесетак 

данашњих амбасада, и да ће ту проћи једна од првих трамвајских линија.
11

  Много-

штошта се први пут у Београду појавило баш на Савском венцу, од првих радњи, прве 

пијаце, прве кафане, првог позоришта, првог културно-уметничког друштва, прве 

болнице, прве трамвајске линије, првог министарства, све до првог фудбалског клуба 

Србије СОКО, првог  Фудбалског клуба у Србији.
12

 

 

3.2.1. Савамала 

Новија историја Савамале, која би се могла поистоветити и са историјом 

Савског венца, почиње почетком 18. века, у време када Аустро-угарска осваја Београд и 

покреће пресељавање хришћанског становништва из утврђене вароши на део уз Саву, 

где је постојало Савско (или Српско) село, за разлику од Швапског које је било уз 

дунавску обалу, а које је након последњег повратка Турака заменило Турско село. 

Урбанизовање Савамале (Сава махале) почиње почетком 19. века, у време кад је то већ  

било село са стотинак кућерака распрострањених на делу од Варош капије, која је била 

негде код Поп Лукине улице, преко у то време делимично мочварног терена, који данас 

омеђавају улице: Карађорђева, Савска, Гаврила Принципа, Сарајевска и Краљице 

Наталије. Речно пристаниште било је тада на Дунаву где је кошава дувала свом снагом 

и при највећим ударима ветрова веома је тешко било одржавати бродове на води. 

Мудри кнез Милош је приметио да је савска обала заштићена гребеном и много 

питомија и желео је да ту пресели пристаниште и развије трговачки (абаџијски) део 

града.
13

 

. 

3.2.2. Манакова кућа 

На углу улице Краљевића Марка и Гаврила Приципа 30-их година 19. века неки 

Турчин изградио је кућу у којој је становао са својим харемом. У време када су његови 

сународници почели постепено да напуштају Београд он је кућу продао македонском 

Цинцарину Манојлу Манаку, који се ту уселио са породицом и у кући отворио пекару 

и кафану. Дању су кафану углавном посећивали бројни трговци из Савамале, док је 

увече у њој свирала музика и ту се долазило на провод. Кафану је наследио његов 

посрбљени потомак Манак Михаиловић, који ће остати упамћен по томе што је у 

кафану, по први пут у Србији, довео чешки женски оркестар, што је за то време била 

атракција која је Манакову кафану, која је на тај начин постала и својеврсни варијете 

клуб, такође први у Србији, пунила свако вече. После њега кафану је под закуп узео 

извесни Благоје Мицковић, један од првих познатијих српских кафеџија, јер до тада су 

кафане најчешће држали Грци, Цинцари и Македонци.
14

 

 

 

 

                                                           
11 Портал 011 INFO, доступно на: https://www.011info.com/beogradske-opstine/gradska-opstina-savski-venac, 

приступљено 15.4.2018. 
12 Сајт градске општине Савски венац: http://www.savskivenac.rs/cir/o-opstini/, приступљено 15.4.2018. 
13 Видети: Душко Антонић, Савски венац – културна баштина, Градска општина Савски венац, Одељење за 

друштвене делатности, информисање и месну самоуправу, Одсек за информисање, 2007. 
14 Ибид. 

https://www.011info.com/beogradske-opstine/gradska-opstina-savski-venac
http://www.savskivenac.rs/cir/o-opstini/
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3.2.3. Крст за Незнаног јунака 

  У Савамали је, на месту стубова данашњег Бранковог моста, некад постојала 

Лиман џамија, намењена верским потребама Турака који су живели ту, ван градских 

зидина, заједно са својим српским комшијама. Након познатог догађаја код Чукур 

чесме 1862. године, Турци су изазвали велики револт Срба, који су тад решили да 

једном заувек из града истерају вековног завојевача. Уплашени размерама српског 

револта, којем многи нису ни знали разлог, Турци из града, побегли су у калемегданску 

тврђаву. Они који то нису стигли, не осећајући се угроженима од својих комшија из 

Савамале с којима су до тада живели у миру и слози, видевши да је ђаво однео шалу, у 

последњем тренутку спас су са породицама потрачили у Лиман џамији која је убрзо 

потом била опкољена. Како су битке у граду трајале, а у њима и мноштво Срба 

изгинуло, то је и револт бивао све већи, а тиме и жеља многих да запале џамију и 

униште све који су се у њој склонили. Захваљујући мирном и људском завршетку овог 

дела сукоба, страни представници, којих је у граду већ  тада било прилично, утицали су 

да се склопи општи мир, након ког су убрзо Турци и напустили Београд. Кад се све 

смирило, мртви сахрањени, а живот поново кренуо својим уобичајеним током, један од 

учесника борби око Лиман џамије, угледни члан магазаџијског еснафа, лончар Ћира 

Христић, задовољан срећним завршетком ове приче, решио је да успомену на овај 

догађај обележи неким трајнијим спомеником незнаном јунаку, један од првих таквих у 

свету. Првом приликом кад је са својом грнчаријом отишао у Пешту отуд се вратио са 

великим и лепим, од црвеног мрамора израђеним, крстом који је поставио на тадашњем 

„Малом пијацу“, који се налазио на месту данашње раскрснице Карађорђеве са улицом 

Краљевића Марка. На споменику је писало „У славу незнаног београдског јунака који 

ослободи свој родни град од Турака.“ Много касније, кад је тај крај „регулисан“, а 

Мали пијац уклоњен, и овај споменик је премештен у парк код хотела „Бристол“. 

Нагрижен зубом времена и без икакве ознаке, овај крст и данас тамо стоји, а да мало ко 

уопште зна шта представља један од најстаријих споменика у Београду.
15

 

 

3.2.4. Зелени венац 

Још почетком 20. века Зелени венац је био поприлично пусто и блатњаво 

земљиште на које се сливала вода са Теразија. На њему су, на почетку већ прилично 

развијене Абаџијске (Краљице Наталије) улице биле смештене тезге на којима су своју 

робу продавали трговци који су је доносили са савског пристаништа, а около је било 

смештено неколико кафаница, међу којима и једна по којој је цео трг добио име. Слику 

су употпуњавале бројне ‘’паркиране’’ таљиге са коњима и балама сена, док су њихове 

газде продавале робу или седели у некој од кафаница. Касније се ту стихијски развијала 

једна од најпознатијих градских пијаца, званично отворена ‘’тек’’ 1926. године, са 

пијачном зградом у стилу кинеске пагоде. Све је то недавно реконструисано, уз 

поштовање ондашњег решења и изграђена је једна од намодернијих пијаца на Балкану. 

Занимљиво, још давне 1852. управо ово место било је одређено за градњу Народног 

позоришта. Група најкултурнијих људи у ондашњој Србији обратила се српској влади, 

а ова одвојила 2.000 дуката за почетак градње по пројекту италијанског архитекте 

Касана. Но, како је терен био муљевит и подводан, без чврсте подлоге, све паре су 

потрошене у темељ који се градитељима учинио несигурним за грађевину коју је 

требало да носи, тако да се од градње одустало а Народно позориште касније изграђено 

на данашњем месту. Тако је и Зелени венац још задуго остао запуштен и без озбиqнијих 

                                                           
15 Ибид. 
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грађевина, да би временом уместо градског културног центра постао пијаца и једно од 

највећих и најважнијих градских чворишта.
16

 

 

3.2.5. Топчидерско брдо  

Осим спорадичних случајева Топчидерско брдо је све до 20-их година прошлог века 

било готово ненасељено, са тек понеком виноградарском или кућицом радника који су 

радили на топчидерској станици. Тек 30-их година почиње право такмичење у зидању 

што лепших и раскошнијих вила имућнијих грађана који су овде дизали своје куће за 

одмор, да би временом многи од њих почели ту и да живе. Били су то министри у 

тадашњим владама, као и слој богатијих људи, од којих су многи након Другог светског 

рата проглашени државним непријатељима и непоштеном интелигенцијом, а имовина 

им је одузимана по кратком поступку. Многе су књиге о томе написане, а ми на овом 

месту немамо простора ни да набројимо све знамените личности које су на 

Топчидерском брду живеле или су и данас ту. Свака кућа подугнута пре Другог 

светског рата има своју занимљиву причу и представља део наше културне баштине. 

Топчидерско брдо било је и пре Другог светског рата центар српског фудбала, јер су ту 

своје стадионе имали „Југославија“ и „БСК“ које су наследили „Црвена звезда“ и 

„Партизан“, наши највећи клубови. У Топчидеру су одржаване и прве „атлетске 

утакмице“, ту су била и такмичења за избор првих учесника Србије за Олимпијаду у 

Стокхолму 1912. У њему је увек био циљ маратонских „пешачких“ и „велосипедских“ 

трка „од Београда до Обреновца и назад“, а ту су играни и први фудбалски мечеви и 

основан најстарији лоптачки клуб у Србији „Соко“ (данас БАСК). Између два светска 

рата Топчидер је био стално место окупљања српских и југословенских скаута, а у 

њему је одржан и велики светски скаутски џембори (скуп-конгрес), са неколико хиљада 

скаута са свих континената, који су своје шаторе и павиљоне подигли у Топчидерском 

парку.
17

 

 

3.2.6. Савски трг 

Градска општина Савски венац током 2019-2020. године добиће ново централно 

место, Савски Трг. Споменик Стефану Немањи који је израдио руски вајар Александар 

Рукавишњиков, налазиће се испред бивше Главне железничке станице, а будућег музеја 

историје настанка српске државе.  

Урбанистичког решење трга је у потпуности подређено споменику и згради 

железничке станице у његовој позадини. Како је у питању споменик и зграда, који су у 

духу реализма, то јест, академизма, целокупно решење је остварено по принципима 

централне композиције и симетрије. Најпре се око споменика простиру концентрични 

кругови у виду светлости, који симболизују стваралачку енергију коју је одаслао наш 

велики жупан. Ови кругови се даље претварају у полурадијалну парковску 

композицију, коју чине травнате површине и пешачке стазе. Споменик окружују 

фонтане, а више растиње и дрвеће су помакнути у најдаље зоне полурадијалног 

простора, како не би заклањали скулпторалну композицију и како би послужили као 

звучна изолација од околног саобраћаја. Урбанистичко решење у потпуности следи 

класицистичке предлошке у решавању градских тргова, што је нарочито важно због 

будућег музеја унутар зграде железничке станице, која је изграђена у духу академизма 

                                                           
16 Ибид. 
17 Ибид. 
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из друге половине 19. века. Из тих разлога, цела композиција је постављена 

симетрично, а звездаста силуета коју твори парковска површина директно се позива на 

монументалне предлошке градских тргова деветнаестовековних светских метропола. 

Кружни облик трга својим закривљеним фасадама, већ прате околне зграде, које су 

изграђене у међуратном периоду и које су још тада планиране да гледају на 

полукружни Вилсонов трг.
18

 

 

3.3. Географија 

Географски гледано Савски венац од ушћа Топчидерске реке до Бранковог моста 

Савом граничи са Новим Београдом, а Бранковом и улицама краљице Наталије и 

Масариковом са Старим градом. Преко улице Краља Милана, Славије и Булевара 

ослобођења гледамо се са Врачарцима, а потом од Аутокоманде, преко исте улице, све 

до Бањице и даље Црнотравском и Борском са Вождовчанима, одакле почиње граница 

са Раковицом. Раковичким путем и Булеваром Војводе Мишића састајемо се са 

Чукарицом.
19

 

Упркос томе што се ова општина налази у градском језгру одликује је велики број 

зелених површина као што су Хајд парк, Топчидер, Кошутњак и Дедиње. На тим 

подручјима влада и богати животињски свет и могу се срести веверице, јежеви и 

многобројне птице као што су детлићи, славуји и косови.
20

 

 

3.3.1.1. Рељеф и геолошка грађа 

Геолошку подлогу чине седименти холоценске старости (до 10.000 година) и 

алувијална раван реке Саве. Стене су полувезане и растресите, а рељеф је алувијалан 

падински – ка реци Сави. Значајан удео у геолошкој грађи игра и глинена подлога. 

Педолошки покривач нема велику вредност; са преко 90% доминира антропогено 

измењено земљиште, док врло мали део обухвата алувијална раван уз саму Топчидерку. 

Највиша тачка ове општине се налази у оквиру комплекса Бели двор и износи 210 

метара, док је најнижа тачка ушће Топчидерске реке у Саву – 75 метара.
21

 

 

3.3.1.2. Клима 

Поднебље је умерено-континентално, са дугим топлим летима и хладним 

зимама. Одликује се специфичном микроклимом, јер стамбене четврти, које овде 

доминирају, утичу на интензивно повишење температуре у односу на просек. Исти 

ефекат изазивају веома густ саобраћај и издувни гасови. Упркос томе, општина има 

неколико паркова и зелених површина (Хајд парк, Топчидер) које имају супротан 

ефекат од стамбених четврти и саобраћаја и снижавају температуру, тако да 

                                                           
18Портал gradnja.rs, доступно на: https://www.gradnja.rs/stefan-nemanja-skulpturu-trg-beograd/, приступљено: 

05.02.2019. 
19 Градска општина Савски венац, доступно на: http://www.savskivenac.rs/lat/o-opstini/, приступљено: 15.4.2018. 
20 Градска општина Савски венац, доступно на: http://www.mapabeograda.net/mapa-savski-venac.php, приступљено: 

15.4.2018. 
21 Градска општина Савски венац, доступно на:     

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%

88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B

5%D0%BD%D0%B0%D1%86, приступљено: 15.4.2018. 

http://www.savskivenac.rs/lat/o-opstini/
http://www.mapabeograda.net/mapa-savski-venac.php
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86
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представљају излетишта и место за рекреацију већине становника ове општине, али и 

града Београда. Годишња сума падавина износи 694 мм. Средња годишња температура 

је 12,3 °Ц, минимална јануарска износи -1,3 °Ц, а максимална јулска 27,2 °Ц. Зими је 

врло честа појава смога, услед великих количина издувних гасова, бројних топлана и 

др. Ветар је врло интензиван током целе године, нарочито крајем јесени и почетком 

зиме, када дува кошава из правца југоистока (од 7 од 21 дана).
22

 

 

3.3.1.3. Хидрологија 

Кроз Савски венац протичу две реке, Сава и Топчидерка. На Сави се одвија 

речни саобраћај у виду редовних градских линија, као и транспорт грађевинског 

материјала. Испод Бранковог моста се налази пристаниште. Топчидерка је десна 

притока Саве која се у њу улива у Чукаричком заливу. Ван сваке је пловидбене 

функције, а и загађена је отпадним водама. У општини нема извора и врела. Обе реке су 

изузетно загађене фекалијама, које се директно изливају у њих. Ово представља велики 

еколошки проблем.23 

 

3.3.1.4. Флора и фауна 

Значајан одлика ових простора је велики број зелених површина (Хајд парк, 

Топчидер, Кошутњак, Дедиње). Животињски свет, упркос чињеници да је општина у 

градском језгру, прилично је разноврстан. Веверице, кртице, јежеви и многобројне 

птице (детлићи, славуји, косови, затим голубови, врапци, вране и свраке) чине фауну 

Хајд парка и Дедиња, док су се у Топчидеру и Кошутњаку могле срести кошуте и срне, 

а данас су врло ретке или их скоро и нема. Занимљиво је и то да се често могу срести и 

речни галебови који у јатима залутају у делове општина мало удаљеније од Саве.Биљни 

свет је такође прилично богат. Од листопадних врста могу се издвојити: храст, бреза, 

јавор, џенарика, јаблан, топола, а четинара има највише у Топчидеру – борови, јеле, 

смрека и др. Врста од изузетног значаја је — платан у Топчидеру испред Милошевог 

конака, који датира из 1831. године. Исте године је образован и први парк у Београду и 

Србији – Топчидер, по указу кнеза Милоша.
24

 

 

3.4.  Демографија 

Према попису из 2011. године, на тероторији ГО Савски венац укупно живи 38.660 

становника, од тога 33.430 пунолетних грађана.
25

 Кретање броја становника у 

претходном периоду је: 1971. – 63.531, 1981. – 53.374. 1991. – 47.682, 2002. – 42.505. У 

последњих 50 година број становника је опао за скоро 40%. Густина насељености на 

Савском венцу је 2 621 на квадратном километру
26

. Од 2014. године на територију 

Савског Венца се доселило 4 658 становника, а одселило 5 722 становника.
27

 

                                                           
22 Ибид. 
23 Ибид. 
24 Ибид. 
25 Република Србија, Завод за статистику. Попис 2011. године. 
26 Република Србија, Завод за статистику. Профил општине; Витална статистика – процена која се ради средином 

године. 
27 Република Србија, Завод за статистику. Унутрашње миграције (2016. година). 



17 
 

Полна структура говори да има укупно 17 868 мушкарац и 21 254 жена. Просечна 

старост становника на Савском венцу износи 44,2 године. Када се ради о старосној 

структури изражена у неколико стратума она се може видети у табели испод
28

: 

Године 
Проценат становништва 

(%) 
Број становника 

0 – 14 11,91 4 604 

15 – 34 26,3 10 166 

35 – 54 25,73 9 946 

55 – 84 34,74 13 430 

85 и више 2,52 976 

 

Према националној припадности, на Савском венцу живи 34 742 Срба, 237 Рома, 

394 Југословена, 251 Хрвата, 128 Горанца, 191 Македонаца, 369 Црногораца и 68 

Муслимана. Према вероисповести на Савском венцу има 32 705 православаца, 433 

припадника исламске вероисповести, 423 католика, 135 агностика и 2 174 атеиста
29

. 

 

Образовна структура становништва старијих од 15 година на Савском венцу 

према нивоу стручне спреме
30

: 

Ниво стручне спреме 
Проценат становништва 

(%) 
Број становника 

Без школске спреме 0,35 135 

Непотпуно основно 

образовање 
1,35 523 

Основно образовање 7,48 2 890 

Средње образовање 38,14 14 743 

Више образовање 8,69 3 360 

Високо образовање 32,94 12 733 

Непознато 0,35 134 

 

3.5. Политичко-административно одређење 

Савски венац је градска општина у оквиру града Београда. Права и обавезе, као и 

надлежности градске општине Савски венац су утврђене Статутом града Београда
31

 и 

                                                           
28 Република Србија, Завод за статистику. Општине и региони у Републици Србији, 2017. година. 
29 Ибид. 
30 Ибид. 
31 Статут града Београда. Сл.лист Београда, бр. 39/08, 6/10 и 23/13. 
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Статутом градске општине Савски венац
32

. Градска општина има својство правног 

лица. 

Град Београд је јединица локалне самоуправе у Републици Србији и ради 

ефикаснијег и економичнијег обављања одређених надлежности града Београда, у 

оквиру законом утврђене територије града Београда, Статутом града се образују 

градске општине
33

, једна од њих је градска општина Савски венац. 

Надлежности градске општине Савски венац су утврђене Статутом градске општине 

Савски венац у складу са Статутом града Београда. Најважније надлежности градске 

општине Савски венац су: доноси статут, буџет и завршни програм; доноси програме и 

спроводи пројекте развоја и стара се о унапређењу услова привређивања; образује 

месне заједнице; стара се о одржавању комуналног реда и комуналних делатности, 

одржава дечје вртиће и основне школе; спортске објекте; спроводи стратегију за младе; 

стара се о развоју облика самопомоћи и солидарности за лица са посебним потребама, 

извршава прописе и опште акте града и општине. 
34

 

 

Организациона структура градске општине Савски венац: 

Органи градске општине су
35

: 

- Скупштина градске општине Савски венац, 

- Председник градске општине Савски венац, 

- Веће градске општине Савски венац, 

- Управа градске општине Савски венац. 

Скупштина градске општине Савски венац је највиши орган градске 

општине. Скупштина општине Савски венац има 37 одборника.
36

 У последњем сазиву 

изабрано је 14 одборница и 23 одборника.  Скупштина општине оснива стална  и 

повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. За разматрање 

појединих питања из надлежности Скупштине и вршење других послова у складу са 

Пословником Скупштине, оснивају се савети и комисије као стална радна тела
37

. 

Председник/ца градске општине је извршни орган градске општине. 

Председника/цу општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од 

четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника 

Скупштине општине. 

Председник/ца градске општине: представља и заступа градску општину, 

извршава и стара се о извршењу одлука и других аката Скупштине градске општине, 

наредбодавац је за извршење буџета, усмерава рад Управе градске општине, доноси 

појединачне и друге акте за које је овлашћен.
38

 

Веће градске општине предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акта које 

доноси Скупштина општине, непосредно извршава и стара се о извршењу одлука и 

                                                           
32 Статут градске општине Савски венац, Сл.лист града Београда, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16. 
33 Закон о локалној самоуправи, чл.25. 
34 Статут градске општине Савски венац, чл. 12, Сл.лист града Београда, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16. 
35 Статут градске општине Савски венац, чл. 14, Сл.лист града Београда, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16. 
36 Статут градске општине Савски венац, чл. 18, Сл.лист града Београда, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16. 
37 Статут градске општине Савски венац, чл. 28, Сл.лист града Београда, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16. 
38 Статут градске општине Савски венац, чл. 36-37, Сл.лист града Београда, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 

66/16. 
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аката Скупштине градске општине, врши надзор над радом Управе градске општине, 

решава у управном поступку у другом степену, поставља и разрешава начелника 

Управе градске општине.
39

 Веће има 11 чланова које бира Скупштина, из реда 

одборника и грађана, заменика Председника градске општине који је члан Већа по 

функцији, и Председника градске општине који је истовремено и председник Већа 

Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за 

обављање послова из надлежности градске општине, све послове који се односе на 

уређивање односа из надлежности градске општине врши Скупштина градске општине, 

а послове који су по својој природи извршни, врше извршни органи градске општине. 

Управа градске општине Савски венац је увела стандард менаџмента 

квалитета ISO 9001, који постпешује систематичну и ефикасу примену пословних 

процедура, законских прописа и регулатива, као и ажурност у реализацији послова у 

оквиру појединачних организационих јединица Управе. Примена ISO стандарда у 

пракси подржава принципе Европске уније који се односе на транспарентност, 

ефикасност, одговорност и посвећену усмереност ка потребама корисника, у овом 

случају, примарно, грађана Савског венца. Након успешне реализације и увођења ISO 

стандарда, ГО Савски венац добила је и званични сертификат, што потврђује озбиљан 

приступ у раду локалне администрације и унапређење пружања квалитетних услуга 

грађанима. 

Основне организационе јединице
40

 које врше послове Управе градске општине 

су: 

1. Одељење за општу управу 

У њему су формиране посебне организационе јединице: Одсек за послове 

писарнице и Група послова за људске ресурсе. Одељење има укупно 14 запослених на 

дан 01.03.2019. године. 

2. Одељење за финансије 

У њему су формиране посебне организационе јединице: Одсек за буџет и трезор 

и Одсек за финансије. Одељење има укупно 14 запослених на дан 01.03.2019. године. 

3. Одељење за друштвене делатности 

У њему су формиране посебне организационе јединице: Одсек за друштвене 

делатности и Група послова за културу и спорт. Одељење има укупно 10 запослених на 

дан 01.03.2019. године. 

4. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове 

У њему су формиране посебне организационе јединице: Одсек за имовинско 

правне послове. Одељење има укупно 7 запослених на дан 01.03.2019. године. 

5. Одељење за грађевинске и комуналне послове 

У њему су формиране посебне организационе јединице: Одсек за послове 

обједињене процедуре. Одељење има укупно 12 запослених на дан 01.03.2019. године. 

6. Одељење за инспекцијске послове и извршења 

                                                           
39 Ибид. 
40 Одлука о управи ГО Савски венац, Одлука бр. 06-1-4.6/2016-I-01, чл. 8. 
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У њему су формиране посебне организационе јединице: Одсек комуналне 

инспекције. Одељење има укупно 8 запослених на дан 01.03.2019. године. 

7. Одељење за пројекте развоја 

У њему су формиране посебне организационе јединице: Одсек за инвестиционе 

пројекте и Одсек за комуналне делатности и заједничке послове. Одељење има укупно 

18 запослених на дан 01.03.2019. године. 

8. Одељење за јавне набавке 

У њему су формиране посебне организационе јединице: Група послова за ИТ. 

Одељење има укупно 9 запослених на дан 01.03.2019. године. 

9. Одељење за скупштинске послове 

У њему су формиране посебне организационе јединице: Одсек за послове 

информисања. Одељење има укупно 8 запослених на дан 01.03.2019. године. 

10. Кабинет председника/председнице градске општине 

 Кабинет има укупно једног запосленог на дан 01.03.2019. године. 

11. Самостални извршилац – интерни ревизор 

 У оквиру ове организационе јединице, укупно је један запослени на дан 

01.03.2019. године. 

 

Правобранилаштво Градске општине Савски венац
41

 као законски заступник 

градске општине Савски венац, врши послове правне заштите имовинских права и 

интереса градске општине Савски венац. У заштити имовинских права и интереса 

Општине, њених органа, организација и других правних лица чије се финансирање 

обезбеђује у буџету Општине, Правобранилаштво предузима све праве радње и правна 

средства пред судовима и другим надлежним органима. Општинско правобранилаштво 

даје мишљења у поступцима које воде Општински органи у којима може бити повређен 

интерес градске општине Савски венац. Радом Општинског правобранилаштва 

руководи општински правобранилац који има четири заменика. Општинског 

правобраниоца и заменике именује и разрешава Скупштина општине Савски венац. 

Заштитник/ца грађана/ки је овлашћен да контролише поштовања права 

грађана/грађанки, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем Управе 

градске општине и правних лица чији је оснивач градска општина, ако се ради о 

повреди прописа и општих аката градске општине. Заштитник/заштитница 

грађана/грађанки за свој рад одговара Скупштини градске општине и подноси јој 

извешај о раду најмање једанпут годишње. Заштитник/заштитница грађана може 

иницирати измену или допуну прописа и општих аката градске општине, ако сматра да 

до повреде права грађана/грађанки долази због недостатака у прописима, као и да 

иницира доношење нових прописа и општих аката градске општине, када сматра да је 

то од значаја за остваривање и заштиту права грађана/грађанки.
42

 

 

                                                           
41 Градска општина Савски венац, Информатор о раду – фебруар 2018. године 
42 Ибид.  
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Број запослених:  

Према Одлуци о буџету градске општине Савски венац обезбеђена су средства 

за плате за укупно 148 запослених у градској општини Савски венац
43

 и то: 

- 99 запослених на неодређено време у управи градске општине Савски венац 

- 6 запослених на одређено време 

- 26 изабрана, постављена и именована лица 

- 10 запослених на неодређено време у установи културе ДКЦ „Мајдан“ и 1 

постављено лице 

- 1 постављено лице у Туристичкој организацији Савски венац и 4 запослених на 

неодређено време 

- 1 запослени на неодређено време у Правобранилаштву. 

 

                                                           
43 Одлука о буџету градске општине Савски венац за 2019. годину, чл. 26. 
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Шематски приказ организационе структуре градске општине Савски венац: 

 

 

 

  

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

ЗАМЕНИЦА СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ 

Комисија за административна, 

кадровска и мандатна питања 

Комисија за прописе, представке 

и предлоге 

Комисија за инвестиције, буџет и 

финансије 

Комисија за комуналне 

делатности, урбанизам, заштиту 

животне средине и енергетску 

ефикасност 

Комисија за друштвене 

делатности, инвалидску и 

борачку заштиту 

Комисија за здравство 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Комисије и савети 

Помоћници председника 

Начелница Управе градске 

општине 

Заменик начелника Управе 

градске општине 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Самостални извршилац 

– интерни резвизор 
Одељења 

ОПШТИНСКИ 

ПРАВОБРАНИЛАЦ 
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 
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Шематски приказ организационе структуре Управе Градске општине Савски венац: 

 

 

 

 
Начелница управе градске 

општине 

Заменик начелнице управе 

градске општине 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ 

УПРАВУ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА 

Група послова за 

људске ресурсе 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Одсек за послове 

писарнице 

Одсек за буџет и трезор 

Одсек за финансије 

Одсек за друштвене 

делатности 

Група послова за 

културу и спорт 

Одсек за инвестиционе 

пројекте 

 

Одсек за комуналне 

делатности и 

заједничке послове 

 

 

 
Група послова за ИТ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ГРАЂЕВИНСКЕ И 

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИЦЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И 

СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 

ИЗВРШЕЊА 

Одсек комуналне 

инспекције 

 

Одсек за имовинско-

правне послове 

Одсек за послове 

обједињене процедуре 

Одсек за послове 

информисања 

 

 
Група послова за ИТ 

САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ 

– ИНТЕРНИ РЕВИЗОР 
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3.6.  Економија 

Најзначајнија предузећа у овој градској општини су:  БИП, БИГЗ, ГП „Ратко 

Митровић“, Рудо, Металсервис, Југометал, Челик, Агроопрема, Семе, Динара итд. 

 

Број економски активног становништа на Савском венцу је 17.005. Од тога, 

запослених је 14.516, незапослених 2.489 од којих 781 тражи први посао, док је 1.708 

некада радило и тренутно је незапослено. Пензионера је 10.317
44

. На самом Савском 

венцу је запослено 100.474 становника, од тога 97 261 запослених у правним лицима 

(привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге организације), 3.201 

становника су приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) и 

запослени код њих и на Савском венцу има 12 регистрованих индивидуалних 

пољопривредника
45

. 

Структура запослених према сектору делатности на Савском венцу је следећа
46

: 

Сектор Проценат (%) 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 0,12 

Рударство 0 

Прерађивачка индустрија 2,83 

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 0,07 

Снабдевање водом и управљање отпадним водама 0,27 

Грађевинарство 1,85 

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 4,71 

Саобраћај и складиштење 3,98 

Услуге смештаја и исхране 1,96 

Информисање и комуникације 3,26 

Финансијске делатности и делатност осигурања 0,03 

Пословање некретнинама 0,31 

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 4,16 

Административне и помоћне услужне делатности 4,86 

Државна управа и обавезно социјално осигурање 43,61 

Образовање 4,56 

Здравствена и социјална заштита 19,32 

                                                           
44 Република Србија, Завод за статистику. Попис 2011.године. 
45 Република Србија, Републички завод за статистику, Истраживања о регистрованој запослености засновано на 

комбиновању података Централног регистра обавезног социјалног осигурања (CROSO)  и Статистичког пословног 

регистра (SPR), 2015. година. 
46 Република Србија, Завод за статистику. Општине и региони у Републици Србији, 2016. година. 
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Уметност, забава и рекреација 1,21 

Остале услужне делатности 0,87 

 

Укупан број лица пријављених на евиденцију НЗС на територији ГО Савски 

венац је укупно 1.741 незапослених лица, а од тога је 1.010 жена
47

. 

Просечна нето зарада на градској општини Савски венац је у 2012. години 

осетно пала, а након тога је расла све до 2015. године када је драстично пала на испод 

400 евра. Од 2016. је у константном расту и крајем 2018. године је износила 64.666 

динара, тј. скоро 550 евра. Преглед просечне нето зараде на Савском венцу од 2011. 

године:
48

  

Година Зарада (РСД) Зарада (ЕУР)
49 

2011 45 555 455 

2012 47 783 405 

2013 49 921 438 

2014 51 662 441 

2015 47 381 398 

2016 50 067 410 

2017 52 451 444,5 

2018 64 666 548 

 

 

Просечна бруто зарада на Савском венцу према сектору делатности у 2017. 

години је износила
50

: 

Сектор Бруто зарада (РСД) 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 75 601 

Вађење руда и камена - 

Прерађивачка индустрија 91 542 

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром и климатизација - 

Снабдевање водом и управљање отпадним водама - 

Грађевинарство 45 666 

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 54 519 

Саобраћај и складиштење 61 470 

                                                           
47 Република Србија, Национална служба за запошљавање. Месечни статистички билтен, март 2018. 
48 Република Србија, Републички завод за статистику. База података. 
49 Народна банка Србије - Извод података за просечну вредност евра током године. 
50 Секретаријат за управу – сектор за статистику, град Београда. Запослени и зараде у Београду 2017. 
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Услуге смештаја и исхране 50 595 

Информисање и комуникације - 

Финансијске делатности и делатност осигурања 96 729 

Пословање некретнинама 31 082 

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 115 375 

Административне и помоћне услужне делатности 64 267 

Државна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање 79 879 

Образовање 90 676 

Здравствена и социјална заштита 63 120 

Уметност, забава и рекреација 60 828 

Остале услужне делатности 31 756 

 

На Савском венцу је на крају 2015. године било регистровано 4.236 привредна 

друштва чији је циљ стварање добити и 2.258 предузетника
51

. 

 

Привредна друштва и предузетници на Савском венцу према сектору 

делатности
52

: 

Сектор 

Број 

привредних 

друштава 

Број 

предузетника 

Секторска 

заступљеност 

(%) 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 40 3 0,67 

Рударство 10 0 0,15 

Прерађивачка индустрија 375 190 8,70 

Снабдевање електричном енергијом, 

гасом и паром и климатизација 
40 / 0,61 

Снабдевање водом и управљање 

отпадним водама 
20 3 0,35 

Грађевинарство 353 70 6,51 

Трговина на велико и мало и поправка 

моторних возила 
1236 371 24,74 

Саобраћај и складиштење 130 153 4,35 

Услуге смештаја и исхране 299 262 8,63 

Информисање и комуникације 320 188 7,82 

                                                           
51 Секретаријат за управу – сектор за статистику, град Београда. Привредни и други субјекти у Београду – децембар 

2017. године. 
52 Ибид. 
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Финансијске делатности и делатност 

осигурања 
62 37 1,52 

Пословање некретнинама 112 22 2,06 

Стручне, научне, иновационе и 

техничке делатности 
740 396 17,49 

Aдминистративне и помоћне услужне 

делатности 
349 129 7,36 

Државна управа и одбрана, обавезно 

социјално осигурање 
1 - 0,01 

Образовање 57 31 1,35 

Здравствена и социјална заштита 8 148 2,40 

Уметност, забава и рекреација 41 61 1,57 

Остале услужне делатности 43 194 3,71 

 

3.7.  Инфраструктура 

Под инфраструктуром се подразумевају сва изграђена јавна добра и успостављене 

институције на локалном нивоу, чијим функционисањем се обезбеђује пружање услуга 

грађанима у области комуналних делатности. 

Саобраћајна инфраструктура представља основу за ефикасан, ефективан и 

флескибилан транспорт људи и добара. Саобраћајна инфраструктура обезбеђује 

неопходну мобилност ставновништва и пословног сектора и састоји се од путне мреже, 

железничке мреже, мреже пловних путева. 

 

Основни подаци о инфраструктури градске општине Савски венац: 

- Дужина водоводне мреже
53

: 171,2км  

- Број домаћинстава прикључених на водоводну мрежу
54

: 6.307  

- Територија под шумом (у ха)
55

: 65 (податак из 2014. године)  

- Пропорција територије под шумом (у %)
56

: 5 (податак из 2014. године)  
- Изграђени станови (на 1.000 становника)

57
: 4 (податак из 2015. године) 

- Телефонске линије (на 100 становника)
58

: 112 (податак из 2015. године) 

 

Градска општина Савски венац је саобраћајно средиште града Београда. Друмски 

саобраћај се одвија кроз око три стотине асфалтираних улица. Овде се налазе 

најпрометније београдске улице. То су:  

                                                           
53 Ибид. 
54 Ибид. 
55 Република Србија, Републички завод за статистику. База података. 
56 Ибид. 
57 Ибид. 
58 Ибид. 
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- Улица Кнеза Милоша - повезује центар Београда са, Бањицом, Бановим Брдом и 

Топчидером) 

- Немањина улица – повезује Железничку станицу и трг Славија 

- Булевар војводе Мишића – повезује Баново Брдо, Железник и Чукарицу са 

центром Београда 

- Мостарска петља – систем надвожњака и подвожњака, вијадукт који се грана ка 

четири саобраћајно важна дела Београда (Нови Београд , Баново Брдо, Стари 

Град, Аутокоманда) 

- Аутокоманда – главна саобраћајница Савског венца (укључење и искључење са 

ауто-пута Е75, веза са Врачаром, Коњарником, Славијом, Дедињем, Бањицом, 

Вождовцем и Ибарском магистралом 

 

Веома битан је и ауто-пут Београд – Загреб и Београд – Ниш, који пролази кроз 

општину и представља најважнију везу града, али и Србије, са западном и источном 

Европом, а надаље Малом Азијом и Блиским Истоком. Овим путем се крећу сви 

економски, трговински и саобраћајни токови у свим правцима. 

 

Свих шест мостова на реци Сави, између Београда и Новог Београда, налазе се на 

општини Савски венац. То су: 

а) Стари железнички мост 

б) Нови железнички мост 

в) Мост Газела 

г) Бранков мост 

д) Стари савски мост (трамвајски) 

ђ) Мост на Ади 

 

На територији општине Савски венац налазе се два велика саобраћајна чворишта 

јавног градског превоза. Прво, то је стајалиште/окретница Зелени венац. Са овог места 

се може возилима јавног градског саобраћаја стићи до
59

: 

а) Раковице – линије 52, 53 и 56 

б) Новог Београда – линије 15, 60, 67, 68, 71, 72 и 75 

в) насеља Галеника – линија 84 

г) Земун Поља - линије 704 и 707 

д) Батајница - линија 706 

 

Друго саобраћајно чвориште је станица „Београдски сајам“. На тој станици стају 

возила на линијама 37, 51, 55, 58, 88, 89, 91, Е2, Е3, 511, 5551, 552, као и летње линије 

које возе до Аде Циганлије, АДА1, АДА2 и АДА3. 
                                                           
59 Градско саобраћајно предузеће (ГСП) – Београд, брошура „Мапа линија“ 
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На територији општине саобраћају и трамваји број 3, 7, 9, 11, 12 и 13, као и 

тролејбуси 40 и 41. 

Главна београдска железничка (улица Савски Трг 2) и аутобуска станица (улица 

Железничка 4) налазе се на територији општине Савски венац. Главна београдска 

железничка станица изграђена је 1885. године и данас представља споменик културе од 

великог значаја. Поседује шест перона у нивоу и са њих саобраћају возови ка свим 

већим градовима у Европи. Аутобуска станица је веза Београда са 17 земаља Европе, у 

које аутобуси редовно путују.
60

 

Од 2010. године, преко железничких станица „Београд центар (Прокоп)“ и 

„Карађорђев парк“, ГО Савски венац је укључена у систем лаке градске железнице под 

називом „БГ Воз“. Тај систем превоза је укључен и у систем наплате јавног градског 

превоза, под називом „БусПлус“. 

Преко територије општине Савски венац пролазе важне саобраћајнице са 

прикључком на паневропски коридор X и са прикључењем на паневропски коридор 

VII, и то аутопут Београд-Ниш (Е-75) и железничка пруга Београд-Ниш-Скопље-Солун-

Атина. 

Општина Савски венац је у директном контакту са реком Савом (док Савско 

пристаниште припада градској општини Стари град). 

Као централна градска општина, Савски венац нема енергетску индустрију. Упркос 

томе, најважнија државна институција за пренос електричне енергије,  управљање 

електро-енергетским преносним системом и организовање тржишта електричне 

енергије. „Електромрежа Србије – ЕМС“ регистрована је управо на овој општини. 

На територији општине Савски венац, на простору Савског амфитеатра (потез од 

моста Газела до Бранковог моста), у току је изградња стамбено-пословног комплекса 

„Београд на води“. Заједничким напорима Владе Републике Србије и инвеститора из 

Уједињених Арапских Емирата, планира се потпуна ревитализација најлепшег дела 

Београда. Завршетком пројекта, општина Савски венац, на овом месту, добиће 

1.106.827 квадратних метара стамбеног простора, 315.853 квадратних метара пословног 

простора, 153.910 квадратних метара намењених за хотелски смештај, око 250.000 

квадратних метара за продавнице и тржне центре и око 27.000 квадрата намењених за 

културу и забаву.
61

 

 

Реализација једног овако великог пројекта захтева значајне инфраструктурне 

захвате
62

: 

- Измештање саобраћаја из Карађорђеве улице 

- Изградње Пупиновог моста преко Дунава 

- Завршити обилазницу око Београда ради измештања теретног саобраћаја 
- Изместити главну железничку станицу на Прокоп и Нови Београд 

- Изместити главну аутобуску станицу на Нови Београд 

- Обавити неопходне радове на топловодној, гасоводној, водоводној, 

канализационој и електроенергетској мрежи 

                                                           
60 Београдска аутобуска станица (БАС),  http://www.bas.rs/o_nama.htm, пристуљено 23.05.2018. 
61 Сајт Belgrade Waterfront, https://www.belgradewaterfront.com/en/about-us/, пристуљено 15.04.2018. 
62 Сајт Belgrade Waterfront, https://www.belgradewaterfront.com/en/about-us/, пристуљено 15.04.2018. 

http://www.bas.rs/o_nama.htm
https://www.belgradewaterfront.com/en/about-us/
https://www.belgradewaterfront.com/en/about-us/
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3.7.1. Просторно и урбанистичко планирање 

Градска општина Савски венац је има висок проценат просторно-урбанистичког 

уређења, у смислу обима документације која обухвата територију саме општине. За 

територију градске општине Савски венац имамо следеће планове: 

3.7.1.1. Просторни план посебне намене (ПППН) 

 Просторни план подручја посебне намене уређења дела приобаља града 

Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат "Београд на води"
63

 

 

3.7.1.2. Планови детаљне регулације (ПДР) 

 План детаљне регулације просторно културно-историјске целине Tопчидер - II 

фаза, целина 3, градске општине Савски венац, Чукарица и Раковица 

 План детаљне регулације комплекса Клиничко-болничког центра између улица: 

Хероја Милана Тепића, Булевара мира (Булевара Кнеза Александра 

Карађорђевића), Љутице Богдана, Драгорске (Др Иве Поповића Ђанија) и 

Сокобањске 

 План детаљне регулације блока између улица: Маглајске, Љутице Богдана, 

Шекспирове и Јездићеве 

 План детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног 

полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста - деоница од улице 

Тошин бунар до чвора "Аутокоманда", 

 План детаљне регулације блока између улица: Топчидерски венац, Крајишке, 

Качаничке и Конављанске 

 План детаљне регулације подручја између улица: Др Милутина Ивковића, 

Булевара ослобођења, Звечанске, Булевара мира, улице између Булевара мира и 

Булевара ослобођења, Хумске и Динарске 

 План детаљне регулације подручја између спортског комплекса стадиона 

"Црвена звезда", улица Бањички венац, Вељка Лукића Курјака, Булевара 

ослобођења, раскрснице "Аутокоманда", Др Милутина Ивковића и планираног 

продужетка Динарске улице  

 План детаљне регулације подручја између улица: Др Милутина Ивковића, 

Булевара ослобођења, звечанске, Булевара мира, улице између Булевара мира и 

Булевара ослобођења, Хумске и Динарске 

 План детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, улица 

Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв."трансверзала"), дела 

Гучевске, Облаковске и ауто-пута 

 План детаљне регулације подручја између ауто-пута, комплекса Београдске 

индустрије пива и безалкохолних пића, комплекса железничке станице "Београд 

- центар" и дела планиране саобраћајнице првог реда - "трансверзале" 

 План детаљне регулације блока између улица: Топчидерски венац, Крајишке, 

Качаничке и Конављанске 

 План детаљне регулације блока између улица: Делиградска, Бирчанинова, 

Катићева, Булевара ослобођења и трга Славија 

 План детаљне регулације трга Славија  

 План детаљне регулације за блок између улица: Немањине, Светозара 

Марковића, Краља Милана (Српских владара) и Краља Милутина 

                                                           
63 Урбанистички завод Београда. Преузето са: www.urbel.com, приступљено: 09.02.2019. 
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 План детаљне регулације дела централне зоне - просторна целина уз улицу 

Народног фронта (Краљице Наталије) 

 План детаљне регулације блока између улица Кнеза Милоша, Дринске, 

Сарајевске и Дурмиторске
64

 

 

3.7.1.3. Инфраструктурни планови 

 Детаљни урбанистички план топлификације подручја на десној обали Саве 

 План детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног 

гасовода МГ-05 до подручја ППППН „Београд на води“ са прикључком до 

„БИП-а“ 

 План детаљне регулације за изградњу дела градског гасовода од улице Вељка 

Лукића Курјака (прикључак за магистралу „Ц. Звезда“) до Мостара са 

прикључним гасоводом за магистралу „КБЦ Србија“ и магистралу „БИП 

Мостар“ 

 План детаљне регулације бањичког кишног колектора 

 План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског 

грејања у Београду (I фаза, I етапа) 

 Регулациони план за изградњу примарног цевовода III висинске зоне од 

централне станице „Дедиње“ до резервоара „Торлак“ 

 План детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 кв од 

постојеће тс 110/35 кв „Топлана - Нови Београд“ до подручја ППППН „Београд 

на води“ 

 План детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до 

улице Венизелосове
65

 

 

3.7.1.4. Детаљни урбанистички планови (ДУП) 

 Детаљни урбанистички план клиничко-институтског центра Медицинског 

факултета 

 Детаљни урбанистички план реконструкције и изградње комплекса између ауто-

пута, улице Кнеза Милоша, Дурмиторске улице и Клиничког центра 

Медицинског факултета 

 Детаљни урбанистички план три блока између улица: Кнеза Милоша, 

Бирчанинове, Генерала Жданова, Војводе Миленка, Светозара Марковића, 

Пастерове и Милоша Поцерца 

 Детаљни урбанистички план реконструкције улице Кнеза Милоша 

 Детаљни урбанистички план комплекса између улица: Михаила Богићевића, 

Гаврила Прниципа, Личке, Карађорђеве и трга Братства и јединства 

 

3.7.1.5. Регулациони планови 

 Регулациони план блокова између трга Славија и улица Светог Саве, 

Крушедолске, Тиршове, Катићеве и Булевара ослобођења 

 Регулациони план просторне целине Дедиње
66

 

                                                           
64 Ибид. 
65 Ибид. 
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3.7.1.6. Измене и допуне планова 

 Измене и допуне плана детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњег 

магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до панчевачког моста - деоница 

од улице тошин бунар до чвора аутокоманда 

 Измена детаљног урбанистичког плана два блока на територији општине савски 

венац између улица кнеза милоша, милоша поцерца, генерала жданова и 

вишеградске 

 Измена и допуна детаљног урбанистичког плана клиничко-институтског центра 

медицинског факултета у београду: проширење универзитетске дечје клинике 

 

3.7.1.7. Одлуке и закључци о припремању планова 

 Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица Михаила 

Аврамовића и Јоце Јовановића 

 Одлука о припремању урбанистичког пројекта за изградњу комплекса зграда на 

грађевинској парцели 44-5 целине „Лисичији поток“ у оквиру регулационог 

плана просторне целине Дедиње 

 Одлука о изради плана детаљне регулације за стамбени комплекс уз 

Црнотравску улицу 

 Одлука о изради плана детаљне регулације блока 1 просторне целине Лисичији 

поток, дела блока 11 и блокова 12 и 13 просторне целине Бањички венац 

 Одлука о изради плана детаљне регулације за просторно-културно-историјску 

целину Топчидер 

 Одлука о припремању урбанистицког пројекта за изградњу комплекса зграда на 

локацији између Булевара мира и Чакорске улице, на грађевинској парцели 6-6 

целине „Топчидерско брдо“ у оквиру регулационог плана просторне целине 

Дедиње 

 Одлука о изради плана детаљне регулације за саобраћајни потез УМП-а од 

саобраћајнице Т-6 до Панчевачког моста 

 Одлука о изради плана детаљне регулације Точидерске реке са планираним 

регулацијама и акумулацијама 

 Одлука о изради плана детаљне регулације за просторно-културно-историјску 

целину Топчидер 

 Одлука о изради плана детаљне регулације блока 20 просторне целине Сењак 

 Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између Булевара Војводе 

Мишића и улица Руске, Виктора Игоа, Милована Глишића и Генерала Черњајева 

 Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица Косте 

Главинића, Руске, надвожњака железничке пруге и Булевара Војводе Мишића 

 Одлука о припремању регулационог плана Београдског сајма 

 Закључак о приступању изради регулационог плана за део подручја централне 

зоне - блок између границе детаљног урбанистичког плана клиничко-

институтског центра Медицинског факултета и улица: Дурмиторске, Кнеза 

Милоша, Милоша Поцерца, Ресавске  

 Одлука о изради плана детаљне регулације за део блока између улица Адмирала 

Гепрата, Кнеза Милоша, Балканске и Немањине 

                                                                                                                                                                                     
66 Ибид. 
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 Одлука о изради плана детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавске 

падине 

 Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између Булевара Војводе 

Путника и улица Праховске и Штипске
67

 

 

3.7.1.8. Метро 

Почетком 2019. године Град Београд расписао је јавну набавку за израду плана 

генералне регулације шинских система са елементима детаљне разраде за прву фазу 

линије метроа. Изградњом метроа требало би у значајној мери да се растерети друмски 

саобраћај на општини Савски венац. 

Београдски метро кретаће се од Макиша на подручју Градске општине 

Чукарица, поред Сајма, па даље Савском до Београда на води и Савског трга, до 

Миријева, насеља на територији Градске општине Звездара. 

Према тренутном плану, прва линија ће возити од Макиша код Железника, кроз 

Жарково, Беле воде, Трговачку и Пожешку улицу, поред Аде Циганлије, Моста на Ади, 

Сајма, „Београда на води“, Савског трга, Трга Републике, кроз Француску улицу, Дунав 

станицу, Панчевачки мост, Вишњичку, Салвадора Аљендеа, до насеља Миријево где би 

требало да буде последња станица метроа.
68

 

 

3.8. Омладина, спорт и рекреација 

Градска општина Савски венац на својој територији има велики број регистрованих 

спортских клубова, али и спортских савеза града Београда и Републике Србије. На 

територији општине налазе се два српска најтрофејнија спортска друштва: „Црвена 

звезда“ и „Партизан“. У оквиру ових спортских друштава налазе се клубови који 

окупљају такмичаре из великог броја различитих спортова. Поред организација, 

значајно је истаћи да се и два највећа фудбалска стадиона у Србији, налазе управо на 

Савском бенцу. То су фудбалски стадиони „Рајко Митић“ и „Стадион ФК Партизан“. 

 

На територији општине регистровани су следећи спортски савези: 

- Ватерполо савез Србије,  улица Сметанина 2 

- Фудбалски савез Београда,  улица Делиградска 27 

- Одбојкашки савез Београда,  улица Делиградска 27 

- Клизачки савез Србије,  улица Делиградска 27 

- Тениски савез Србије,  улица Александра Стамболијског 26 

- Рвачки савез Србије,  улица Кнез Михаилова 7/2 

- Спортски савез инвалида Србије,  улица Савски Трг 9 

- Атлетски савез Београда,  улица Делиградска 27 

- Пливачки савез Београда,  улица Хумска 1 

- Ватерполо савез Београда,  улица Сметанина 2 

- Шаховски савез Београда,  улица Делиградска 27 

 

                                                           
67 Ибид. 
68 Преузето са сајта Вечерње новости, доступно на: 

http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%

D0%B0%D0%B4.491.html:773774-Snimanje-prve-linije-Beogradskog-metroa, приступљено 05.02.2019. 
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У оквиру Спортског друштва „Партизан“, на адреси Хумска 1, регистровани су 

следећи спортски клубови
69

: 

- Атлетски клуб 

- Бициклистички клуб  

- Кошаркашки клуб  

- Тениски клуб  

- Фудбалски клуб  

- Ватерполо клуб  

- Одбојкашки клуб  

- Боксерски клуб  

- Куглашки клуб  

- Шаховски клуб  

- Пливачки клуб  

- Рвачки клуб  

- Рукометни клуб  

- Хокејашки клуб  

- Клуб дизача тегова  

- Стонотениски клуб  

- Женски одбојкашки клуб  

- Веслачки клуб  

- Женски кошаркашки клуб  

- Рагби клуб  

- Џудо клуб  

- Стрељачки клуб  

- Карате клуб  

- Гимнастички клуб  

- Теквондо клуб  

- Флорбол клуб  

- Женски ватерполо клуб  

- Ауто клуб 

 

У оквиру Спортског друштва „Црвена звезда“, на адреси Љутице Богдана, 

регистровани су следећи спортски клубови
70

: 

- Атлетски клуб 

- Кошаркашки клуб  

- Тениски клуб  

- Фудбалски клуб  

- Ватерполо клуб  

- Одбојкашки клуб  

- Рукометни клуб  

- Веслачки клуб  

- Женски кошаркашки клуб  

- Џудо клуб  

- Мачевање 

- Шаховски клуб  

- Пливачки клуб  

                                                           
69 Спортско друштво „Партизан“, http://www.sr.partizan.rs/, приступљено 12.04.2018. 
70 Спортско друштво „Црвена звезда“, http://sd-crvenazvezda.net/, приступљено 12.04.2018. 

http://www.sr.partizan.rs/
http://sd-crvenazvezda.net/
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- Хокејашки клуб  

- Стонотениски клуб  

- Кикбоксерски клуб  

- Боксерски клуб  

- Пливачки клуб  

- Бициклистички клуб 

- Карате клуб  

- Ауто клуб 

- Куглање 

- Бриџ клуб 

- Теквондо клуб 

- Рагби 13 клуб 

- Рагби 15 клуб 

- Женски Рукометни клуб  

 

Још неки спортски клубови регистровани на територији општине Савски венац: 

- Гимнастички клуб “Победник”,  улица Алексе Ненадовића 19 

- Кајак клуб “Савска Оаза”, Булевар Војводе Мишића 14 

- Рагби клуб “Сингидунум”,  улица Звечанска 7 

- Кошаркашки клуб “Сава”,  улица Љутице Богдана 46 

- Crossfit клуб “Победник”,  улица Жанке стокић 17 

- Краљевски кендо клуб “Роyал”, улица Делиградска 27 

- Параглајдинг и аеро клуб "Јат", улица Војводе Миленка 35 

- Ронилачки клуб “Српска Жандармерија”, улица Кнеза Милоша 82 

- Фудбалски клуб “БАСК”, улица Булевар Војводе Мишића 24 

- Фудбалски клуб “Графичар”, улица Васе Пелагића 31 

- Фудбалски клуб “Дедиње”, улица Михаила Аврамовића 3 

 

Од спортских центара на територији општине Савски венац, најзначајнији су: 

- Градски центар за физичку културу “Стари ДИФ”, улица Делиградска 2 

- Стадион “Рајко Митић”, улица Љутице Богдана 1 

- “Стадион ФК Партизан”, улица Хумска 1 

 

На територији општине Савски венац активна су и културно-уметничка 

друштва: 

- КУД Бранко Цветковић, улица 

- КУД Абрашевић, улица Ресавска 76 

 

Велики број удружења грађана регистрован је и ради на територији општине 

Свски венац. Ово су нека од значајнијих удружења, са припадајућим адресама
71

: 

- Агромрежа удружење грађана, Пијаца Зелени венац бб  

- Алијанса жена Југославије, Балканска 34 

- Асоцијација новинских издавача и електронских медија Београд, Љубе 

Јовановића 9Ц 

                                                           
71 Агенција за привредне регистре Републике Србије, http://www.apr.gov.rs, приступљено 17.04.2018. 

http://www.apr.gov.rs/
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- Астрономско друштво Руђер Бошковић, Калемегдан - Горњи град 16  

- Демократска иницијатива за Книн, Ломина 4 

- Дијабетолошки Савез Србије, Карађорђева 36/II 

- Дом ратних војних инвалида Београда, Савски трг 9 

- Друштво физиотерапеута Србије, Николаја Гогоља 44 

- Друштво инжењера и техничара, Кнеза Милоша 7 

- Друштво Србије за борбу против рака, Пастерова 14 

- Друштво српско руског пријатељства, Косте Главинића 3А 

- Друштво урбаниста Београда, Кнеза Милоша 9 

- Енигматски клуб Београд, Булевар војводе Мишића 67 

- Етан YУ савез за електронику телекомуникације аутоматизацију и нуклеарну 

технику, Кнеза Милоша 9 

- Еус заједница еванђеоских ученика и студената Србије, Југ Богданова 16  

- Фармацеутско друштво Србије, Булевар војводе Мишића 25  

- Глас разлике група за промоцију женских политичких права, Краљице Наталије 

66 

- Група 484, Пуковника Бацића 3 

- Хорес пословно удружење угоститељских привредника Београд, Добрињска 11  

- I A N International Aid Network међународна мрежа помоћи, Адмирала Гепрата 

10  

- Инжењерска комора Србије, Кнеза Милоша 9  

- Јединствено удружење Србије за квалитет, Кнеза Милоша 9 

- Југословенски одбор IAESTE, Карнегијева 4 

- Културни фронт, Браће Крсмановић 4 

- Мултидисциплинарни центар за подстицање интеграционих процеса и 

хармонизацију права Београд, Краљице Наталије 45  

- NEA женска евро лига за Србију, Чика Љубина 15  

- ORCA, Рисанска 1  

- Похвала руци удружење грађана-ликовна радионица, Петра Чајковског 2а  

- Покрет ветерана Србије, Савски трг 9  

- Пословно удружење индустрије пива, Делиградска 18 

- Пословно удружење јавних предузећа за стамбене услуге, Ломина 15  

- Пословно удружење произвођача друмских возила, Булевар војводе Мишића 14  

- Привредник Београд српски пословни клуб, Шекспирова 27 

- Сава друштво Словенаца, Вишеградска 23 

- Савез архитеката Србије, Кнеза Милоша 7 

- Савез геодета Србије – ТЕЛЕФАКС, Кнеза Милоша 7 

- Савез грађевинских инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 7 

- Савез грађевинских инжењера Србије, Кнеза Милоша 11  

- Савез хемичара и технолога Србије, Кнеза Милоша 7  

- Савез хемијских инжењера, Кнеза Милоша 9  

- Савез инжењера и техничара рударско геолошке и металуршке струке, Кнеза 

Милоша 11  

- Савез инжењера и техничара саобраћаја Србије, Кнеза Милоша 7  

- Савез инжењера и техничара текстилаца Србије, Кнеза Милоша 7  

- Савез машинских и електро инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 7  

- Савез пољопривредних инжењера и техничара, Кнеза Милоша 9  

- Савез стамбених задруга Србије, Др Драгослава Поповића 14  

- Српска асоцијација за психо онкологију - Линија за помоћ онколошким 

пацијентима, Пастерова 14  
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- Субнор града Београда, Савски трг 9  

- Свети спас удружење грађана, Балканска 25 

- Тим омладинска задруга Београд, Масарикова 5 

- Удружење бораца рата од 1990 града Београда, Масарикова 5 

- Удружење економских пропагандиста, Булевар војводе Мишића 14  

- Удружење естрадних радника Србије, Ресавска 21  

- Удружење грађана српски орлови, Балканска 30  

- Удружење индустрије минералних вода, Ломина 10  

- Удружење медицинских сестара и техничара Србије, Ресавска 28  

- Удружење музичара џеза, забавне и рок музике, Бирчанинова 36А   

- Удружење параплегичара Београда, Шекспирова ББ  

- Удружење пословног света, Звечанска 1  

- Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Београда, Савски трг 9  

- Удружење ратних војних инвалида Града Београда, Савски трг 9 

- Удружење самосталних занатлија и самосталних угоститеља, Љубићка 1  

- Удружење шумарских инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 7 

- Удружење васпитача Београда, Бирчанинова 18А 

- Удружење војних пензионера Србије, Душана Радовића 9а 

- Задружни савез Србије, Ресавска 15/IV 

- Зимзелен удружење грађана, Лединачка 1 

 

3.9.  Здравствена и социјална заштита 

3.9.1. Здравствена заштита 

Статутом града Београда, као и другим релевантним документима, градским 

општинама није поверена ингеренција организације здравствене заштите и унапређење 

статуса и стања здравствених објеката. Ипак, градска општина Савски венац перципира 

објекте здравствене заштите као објекте од изузетне важности за грађане, развој 

општине и побољшање квалитета живота на самој општини. Сходно томе, ово 

поглавље извршиће преглед објеката и њихових могућности са територије Савског 

венца.  

На простору општине Савски венац се налази неколико клиничко-болничких 

центара. Од најважнијих истичу се Клинички центар Србије, КБЦ  “Др Драгиша 

Мишовић”, Гинеколошко-акушерска клиника Народни фронт, Војномедицинска 

академија, Завод за здравствену заштиту радника ЖТП “Београд” и др.  

Према подацима Републичког завода за статистику, на територији Савског венца 

запослено је 2.886 лекара, што је скоро половина укупног броја за цео град Београд. 

Према томе, на једног лекара долази 14 становника општине, по чему је Савски венац 

убедљиво на првом месту.
72

 

 

3.9.1.1. Дом здравља 

Пастерова 1 

                                                           
72 Сајт Wikipedia, доступно на: 

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%

88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B

5%D0%BD%D0%B0%D1%86, приступљено: 16.5.2018. 

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86
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011/206-88-00 

info@dzsvenac.rs 

www.dzsvenac.rs 

 

Дом здравља Савски венац основан је као Трећи Дом народног здравља, решењем 

Градског већа и Већа произвођача Народног одбора  града Београда, 28.04.1953. Затим 

је 1956 гoд. регистрoвaн је пoд нaзивoм III Дoм нaрoднoг здрaвљa „Бoрис Кидрич", а 

1991 гoд. Решењем Скупштине oпштине Сaвски Венaц, прoмењен је нaзив у Дoм 

здрaвљa „Сaвски венaц".  Дoм здрaвљa oбaвљa вaнбoлничку здрaвствену делaтнoст из 

oблaсти примaрне здрaвствене зaштите. У оквиру овог дома здравља делују: Општа 

медицина и кућно лечење, педијатрија, гинекологија, специјалистичке службе 

(офтамологија, интерна медицина, ОРЛ, физикална медицина и рехабилитација, 

ментално здравље), дијагностичке службе, медицина рада, стоматологија.   

 

Дом здравља Савски венац ради на неколико локација: 

- Служба за здравствену заштиту одраслог становништва - Пастерова 1  

- I Здравствена станица - Ломина 39  

- II Здравствена станица - Војводе Миленка 4-6  

- III Здравствена станица - Пастерова  

- IV Здравствена станица - Горњачка 20  

- V Здравствена станица - Косте Главинића  

- VI Здравствена станица - Лопудска 1  

- Школско одељење - Војводе Миленка 35  

- Школска амбуланта - Косте Главинића 3а  

- Школска и дечија амбуланта - Лопудска 1  

- Служба за здравствену заштиту жена - Пастерова 1 

- Одсек јувенилне гинекологије - Војводе Миленка 35  

- Стоматолошка здравствена заштита - Пастерова 1 

- Стоматолошка здравствена заштита деце - Војводе Миленка 35  

- Стоматолошка здравствена заштита одраслих - Пастерова 1  

- Интерна медицина - Пастерова 1  

- Офталмологија - Пастерова 1 

- Офталмологија за децу - Војводе Миленка 35 

- ОРЛ - Пастерова 1  

- Психијатрија - Пастерова 1  

- Психолог - одрасли - Пастерова 1  

- Логопед-Дефектолог - Пастерова 1  

- Логопед - Војводе Миленка  

- Психолог - деца - Војводе Миленка 35  

- Физикална медицина и рехабилитација - Војводе Миленка 35  

 

3.9.1.2. Клинички центар  Србије 

Пастерова 2, 11000 Београд 

+38111 3609999 

mediacentar@kcs.ac.rs 
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Клинички центар Србије је здравствена установа  настала удруживањем клиника и 

института Медицинског факултета у Београду. Формирана је као нова организација: 

Клинички центар Медицинског факултета, првог јануара 1983. године. Комплекс КЦС 

смештен је на површини од 34 хектара у ширем центру Београда, на општини Савски 

венац. 

У свом саставу КЦС има укупно 41 организациону јединицу: 23 клинике, девет 

центара, поликлинику и девет служби за услужне делатности. У дугој традицији ове 

установе, урађено је много на унапређењу здравља и примени нових технологија, нових 

медицинских процедура у дијагностици и лечењу. Са више од седам хиљада 

запослених, КЦС је највећи пружалац здравствених услуга у Србији и један од највећих 

у Европи, у коме се годишње збрине више од милион пацијената. У стационарној 

делатности КЦС годишње се лечи више од 90.000 болесника, оствари се више од 

950.000 болесничких дана лечења, обави преко 50.000 операција и више од 7.000 

порођаја.  Као референтна установа здравства, КЦС спроводи високоспецијализовану 

дијагностику, лечење и консултативне специјалистичке и субспецијалистичке прегледе 

најтежих болесника.  

КЦС је такође и медицински научно-истраживачки центар и наставна база 

Медицинског факултета Универзитета у Београду,  те као референтна установа за 

медицинску едукацију посебну пажњу посвећује академском образовању запослених. 
73

 

 

3.9.1.3. Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић“  

Хероја Милана Тепића 1 

+38111 3630600 

+38111 3630700 

office@dragisamisovic.bg.ac.rs 

 

Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић“ има дугу традицију чији 

почеци задиру у прву половину двадесетог века.  Тадашње Друштво Београдских 

женских лекара је од господина Ђорђа Вајферта добило на поклон земљишни посед  на 

углу пута за Топчидер и пута за Дедиње. Под високом заштитом Његовог Краљевског 

Величанства Краљице Марије, Единбуршки Комитет Шкотских жена одлучио је да на 

знак сећања на храбру лекарку Др. Елсие Инглис подигне болницу, која ће носити њено 

име. У октобру 1922. године започиње грађење меморијалне болнице Др Елсие Инглис 

за жене и децу, да би прве болеснике примила јануара 1930. године. 
74

 

Данашњи клиничко-болнички центар  подигнут је 1948. године, има укупно 546 

постеља и 1207 запослених, од чега је 206 лекара специјалиста и 22 доктора медицине и 

634 медицинских сестара. Годишње буде прегледано више од милион болесника, 

хоспитално се лечи преко 20.000 пацијената и уради више од 10.000 операција. Богата 

традиција ове Установе учинила је да је овај КБЦ један од ослонаца београдског и 

српског здравства.
75 

                                                           
73 Клинички центар Србије, http://www.kcs.ac.rs/index.php/%D1%81%D1%80/o-nama-2/osnovne-informacije, 

приступљено: 17.4.2018. 
74 Клиника Драгиша Мишовић, http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/stranice/a_onama_istorijat.html#cyr, приступљено: 

17.4.2018. 
75 Ибид. 
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Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, налази се на 

Дедињу, у непосредној близини стадиона фудбалских клубова „Црвена звезда“ и 

„Партизан“. Смештен је у неколико објеката у улицама Милана Тепића, булевару кнеза 

Александра Карађорђевића, Др Иве Поповића-Ђанија и Јована Маринковића.
76

 

 

3.9.1.4. Гинеколошко-акушерска клиника „Народни фронт“ 

Краљице Наталије 62 

+38111 2068250 

info@gakfront.org 

 

Пружа лекарске и специјалистичке услуге женама и новорођенчадима, лечење, 

хоспитализацију, помоћ и савете као и спровођење школске праксе и специјализације. 

Састоји се од 25 одељења (акушерство, анестезија, реанимација, интензивна нега, 

хирургија, поликлиника, породилиште). Градња клинике је почела 1953. , а са радом је 

почела 1. марта 1955.
77

 

Осим стручног кадра и едукације, ГАК Народни фронт истиче се и својим 

капацитетом. Дневно се прегледа више стотина пацијенткиња, а у дечијем боксу буде и 

преко 100 беба. Клиника располаже са 143 акушерских постеља, као и 120 креветића за 

бебе. Годишње пруже амбулантне услуге за 120.000 пацијената, 16.000 жена буде на 

болничком лечењу, а у дневној болници још 7.000 жена. У просеку, годишње се на 

клиници породи око 6.500 жена, а на свет дође више од 6.800 беба.
78

 

 

3.9.1.5. Војномедицинска академија 

Црнотравска 17 

+38111 266 11 22 

+38111 266 27 55 

vma@mod.gov.rs 

 

Војномедицинска академија је здравствена установа и центар за постдипломско 

школовање медицинског кадра у Србији. У свом саставу има 27 клиника и 17 

института, дијагностичко-поликлинички центар, центар за контролу тровања, траума 

центар, центар хитне помоћи, центар за трансплантацију органа коштане сржи итд.  

Годишње се на њој збрине око 30.000 пацијената (војних и цивилних осигураника), 

обави исто толико хируршких интервенција и више од 500.000 специјалистичких 

прегледа.
79

 

Војномедицинска академија има око 2.500 запослених, од чега је преко 500 лекара и 

160 професора и другог наставног особља. У њој се школује око 400 лекара (на 

специјалистичким студијама из области медицине, стоматологије, фармације, 

биохемије, молекуларне биологије, ветерине, физичке хемије и психологије), домаћи и 

                                                           
76 Ибид. 
77 Народни фронт, гинеколошко – акушерска клиника, http://gakfront.org/sr/strana/281/osnivanje-i-razvoj, приступљено 

18.4.2018. 
78 Народни фронт, гинеколошко – акушерска клиника, http://gakfront.org/sr/strana/281/osnivanje-i-razvoj, приступљено 

18.4.2018. 
79 Војно медицинска академија, http://www.vma.mod.gov.rs/sr/o-vma/o-nama, приступљено: 19.4.2018 
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страни студент, а обавља се и практична настава средњих и виших медицинских 

школа.
80

 

 

3.9.2. Социјална заштита 

Као ни за здравствену заштиту, тако ни за социјалну заштиту градске општине 

немају ингеренцију којом би директно утицале на стање објеката социјалне заштите, 

као и на њихове капацитете. Ипак, према Статуту ГО Савски венац у области социјалне 

заштите има следеће ингеренције: прати стање и стара се о одржавању вртића и 

основних школа, прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно 

похађање школе и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, 

чије дете није благовремено уписано, односно не похађа припремни предшколски 

програм; у сарадњи са образовно-васпитнпм установама, утврђује мере и активности 

заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно 

васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом 

оранизује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца  ради похађања 

припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика основне 

школе  на удаљености већој од 4 км од средишта школе; превоз, смештај,  и исхрану 

деце и ученика са сметњама у развоју,  без обзира на удаљеност места становања од 

школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења.
81

  

 

На територији градске општине Савски венац ради велики број установа социјалне 

заштите. Социјална заштита коју организује, реализује и финансира ГО Савски венац, 

обухвата програм социјалне подршке и помоћи, као низ планираних активности 

усмерених ка појединцима и породицама са циљем побољшања, односно очувања 

квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика, неповољних животних 

околности и социјалне искључености.  

ГО Савски венац донела је Програм унапређења социјалне заштите на територији 

градске оштине Савски венац у 2018. години. Овим програмом обухваћена су сва 

социјално угрожена лица и породице које имају пребивалиште на овој општини. 

Програмом су одређеи следећи приоритети:  

 Обезбеђивање бољих услова у циљу пружања што ефикаснијих услуга социјалне 

заштите; 

 Подизање нивоа доступности  и квалитета социјалних услуга за осетљиве групе;  

 Умрежавање и развој нових програма и услуга у области друштвеног развоја; 

 Развијање доступности и одрживости социјалних услуга.
82

 

 

Поред овога, ГО Савски венац је споразумом о сарадњи са Секретаријатом за социјалну 

заштиту Града Београда на себе преузео још једну ингеренцију а то је обезбеђивање 

права на бесплатан оброк социјално-материјално угрожених корисника на територији 

града Београда лицима која имају пребивалиште на општини Савски венац. Пунк за 

издавање бесплатних оброка налази се у Ломиној број 17. 

                                                           
80 Ибид. 
81 Статут градске општине Савски венац, чл. 12, став 13, Сл.лист града Београда, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 

и 66/16. 
82 Програм унапређења социјалне заштите на територији Градске оштине Савски венац у 2018. години., Одељење за 

друштвене делатности, 2018. 
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На територији градске општине Савски венац налазе се следеће установе социјалне 

заштите:  

- Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, која у свом 

саставу данас има осам дневних боравака за децу и омладину са аутизмом и 

интелектуалним тешкоћама. Поред дневних боравака у саставу Центра постоје и 

Стационар за особе са аутизмом и Дом ученика са оштећењем слуха. Основна 

функција дневних боравака Центра је дневно збрињавање особа са ометеношћу у 

развоју уз пружање адекватног дефектолошког третмана, затим услуга исхране и 

превентивне здравствене заштите, као и већег укључења и партиципације у 

друштвене токове. 
83

 

 

- Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у менталном развоју, са 

капацитетом од 100 корисника. Корисницима је у боравку обезбеђена храна, нега и 

стручни третман који реализују: дефектолози, радни терапеути, неговатељи, 

професори физичког васпитања, медицинске сестре, и стручни сарадници. Дневни 

боравак у Шекспировој је први и највећи боравак у Србији.
84

 

 

- Центар за заштиту одојчади, деце и омладине има преко 125 година дугу традицију 

привременог збрињавања деце, свих узраста, услед немогућности боравка у 

природној породици.
85

 Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду, 

пружа услуге деци чије породице због различитих околности не могу да обезбеде 

пуну бригу за оптималан развој. Главни циљ смештаја детета у установу јесте 

збрињавање и третман док се не стекну услови за смештај у неку од породица, пре 

свега природну, сродничку или хранитељску односно усвојитељску.
86

 

 

- У оквиру Установе Геронтолошки центар Београд, на територији општине Савски 

венац налазе се три Дневна центра, клубови за старије. Дневни центри и клубови 

Геронтолошког центра Београд намењени су, првенствено, побољшању квалитета 

живота у старости и задовољавању различитих потреба: културно забавних, 

рекреативних, психолошких, образовних, радно стваралачких и других.
87

 

 

- Градски центар за социјални рад, установа социјалне заштите која врши јавна 

овлашћења у области социјалне и породично-правне заштите. Делатност Центра је 

социјална заштита, социјални рад и породично правна-заштита Основни облици 

заштите који се пружају корисницима су: усвојење, старатељство, смештај у 

установу социјалне заштите или у другу породицу, додатак за помоћ и негу другог 

лица, помоћ у кући, дневни боравак, материјално обезбеђење, помоћ за 

оспособљавање за рад и друге услуге социјалног рада.
88

 

 

- Градски завод за геронтологију, кућно лечење и негу је здравствена установа у којој 

се обавља здравствена заштита старих лица и спроводе мере за очување и 

                                                           
83 Центар за смештај  и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, http://www.beograd.rs/lat/gradska-
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унапређење здравља и превенцију болести, односно која обавља и делатност кућног 

лечења и неге, палијативног збрињавања и рехабилитације старих лица.
89

 

 

3.9.2.1. Инстанце социјалне заштите 

- Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју 

Светозара Марковића 85а, 11080 Београд, Савски венац 

011/ 2683-487, 2682-278  

office@centarbgd.org.rs 

 

- Центар за заштиту одојчади, деце и омладине 
Звечанска 7, 11000 Београд, Савски венац 

011 2648 622 

centarzv@eunet.rs 

www.zvecanska.org.rs 

 

- Дневни боравак за децу и омладину ометену у менталном развоју 

Шекспирова 8, 11100 Београд, Савски венац  

+381.11.367.27.66 

db.sekspirova@centarbgd.org.rs 

 

- Геронтолошки центар Београд – Дневни Центри клубови за старије – Дедиње 

Булевар кнеза А. Карађорђевића 29, 11000 Београд, Савски венац 

011/2668-899 

 

- Геронтолошки центар Београд – Дневни Центри клубови за старије – Савски венац I 

Ломина 17, 11000 Београд, Савски венац 

011/2642-468 

 

- Геронтолошки центар Београд – Дневни Центри клубови за старије – Савски венац 

II 

Гаврила Принципа 44А, 11000 Београд, Савски венац  

011/7620-847 

 

- Градски центар за социјални ради Београд – Одељење Савски венац 

Ломина 17, 11000 Београд, Савски венац  

011/3614-766 

 

- Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање 

Краља Милутина 52/I 11000 Београд, Савски венац 
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https://www.mojgrad.rs/Beograd/Savski-Venac
https://www.mojgrad.rs/Beograd/Savski-Venac
https://www.mojgrad.rs/Beograd/Savski-Venac
https://www.mojgrad.rs/Beograd/Savski-Venac
https://www.mojgrad.rs/Beograd/Savski-Venac
http://www.gerontology.co.rs/kontakt.htm
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011/2067-800 

ightc@beotel.rs 

www.gerontology.co.rs 

 

- Дом за децу и омладину Дринка Павловић 

Косте Главинића 14  

011/265‑1987, 265‑0761 

 

3.10. Култура, образовање и наука 

3.10.1. Образовање и наука 

 

Број предшколских установа на Савском венцу је 11, а објеката 22 , док су 

основне школе следеће: 

а) ОШ "Војвода Мишић" 

б) ОШ " Стефан Немања" 

в) ОШ "Радојка Лакић" 

г) ОШ "Петар Петровић Његош" 

д) ОШ "Исидора Секулић" 

ђ) ОШ "Војвода Радомир Путник" 

е) Специјална ОШ "Драган Херцог" 

ж) Специјална ОШ "Антон Скала" 

з) Школа за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“ 

 

 Такође, на територији ГО Савски венац се налазе и Музичка основна школа 

„Станислав Бинички“, као и Школа за основно и средње васпитање одраслих „Ђуро 

Салај“. 

 

Када је средњошколско образовање у питању, на територији Савског венца налази 

се девет средњих школа чији је оснивач држава и пет приватних средњих школа. 

а) Школа за дизајн 

б) Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 

в) Гимназија ”Свети Сава” 

г) Медицинска школа ”Београд” 

д) IV београдска гимназија 

ђ) Филолошка гимназија 

е) Угоститељско-туристичка школа 

ж) Школа за оштећене слухом-наглуве ”Стефан Дечански” 

з) Војна гимназија  

 

Приватне средње школе: 

а) Средња стручна школа Захарије Стефановић Орфелин 

б) Средња школа „Артимедиа“ 

б) Deutsche Schule Belgrad 

в) Brook Hill International School Belgrade 

г) International School Savremena 

mailto:ightc@beotel.rs
http://www.gerontology.co.rs/
http://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/beograd/savski-venac/skola-za-dizajn
http://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/beograd/savski-venac/skola-za-brodarstvo-brodogradnju-i-hidrogradnju
http://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/beograd/savski-venac/gimnazija-sveti-sava
http://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/beograd/savski-venac/medicinska-skola-beograd
http://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/beograd/savski-venac/cetvrta-beogradska-gimnazija
http://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/beograd/savski-venac/filoloska-gimnazija
http://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/beograd/savski-venac/ugostiteljsko-turisticka-skola
http://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/beograd/savski-venac/skola-za-ostecene-sluhom-nagluve-stefan-decanski
http://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/beograd/savski-venac/vojna-gimnazija


45 
 

 

 

Високошколске установе на територији градске општине Савски венац: 

а) Медицински факултет 

б) Стоматолошки факултет 

в) Ветеринарски факултет 

г) Економски факултет 

д) Војна академија 

ђ) Факултет музичке уметности 

е) Виша политехничка школа.
90

 

 

 На територији ове општине постоји један студентски и један ученички дом.
91

 

 

3.10.2. Култура 
 

На Савском венцу су и неке од најзначајнијих културних институција овог 

народа, попут Југословенског драмског позоришта или Студентског културног центра, 

значајне научне и друге институције, Палата правде и добар део судске 

инфраструктуре, привредни гиганти попут БИП-а, БИГЗ-а или тако значајне 

штампарије као што је Завод за израду новчаница, бројни хотели, познати ресторани и 

клубови.
92

 Културно, историјско и архитектонско наслеђе је богато. На територији 

општине се налази 81 културно добро и четири предеоне целине. У културно-

историјском и природном погледу, на општини Савски венац издвајају се четири 

предеоне целине: Топчидер, Топчидерско брдо, Сењак и Дедиње. Оне обухватају 

простор јужно од ауто-пута, осим Бањице. 

 

3.10.2.1.  Културна добра од изузетног значаја93 

3.10.2.1.1. Споменици културе 

 Илегална партијска штампарија, Бањички венац 12, (Решење Завода бр. 280/4 од 

18.5.1965). Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 

14/79) 

 Конак кнеза Милоша, Топчидер 2 (Одлука Одељења за заштиту споменика 

културе при Уметничком музеју бр. 1108 од 2.12.1946). Културно добро од 

изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79) 

 Музеј 4. јула, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 10, (Решење Завода бр. 

279/4 од 17.5.1965). Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник 

СРС“ бр. 14/79) 

                                                           
90 City Expert, „Општина Савски венац“, https://blog.cityexpert.rs/opstine-beograda/opstina-savski-venac, приступљено: 

16.4.2018. 
91Ибид. 
92 Градска општина Савски венац, http://www.savskivenac.rs/lat/obrazovanje-i-skolstvo/, приступљено: 18.4.2018. 
93 Завод за заштиту споменика културе града Београда, http://beogradskonasledje.rs/kulturna-dobra/gradske-

opstine/nepokretna-kulturna-dobra-na-teritoriji-opstine-savski-venac-2, приступљено: 17.4.2018. 

https://blog.cityexpert.rs/opstine-beograda/opstina-savski-venac
http://www.savskivenac.rs/lat/obrazovanje-i-skolstvo/
http://beogradskonasledje.rs/kulturna-dobra/gradske-opstine/nepokretna-kulturna-dobra-na-teritoriji-opstine-savski-venac-2
http://beogradskonasledje.rs/kulturna-dobra/gradske-opstine/nepokretna-kulturna-dobra-na-teritoriji-opstine-savski-venac-2


46 
 

 

3.10.2.1.2. Просторне културно историјске целине 

 Топчидер (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87). Културно добро од 

изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 47/87) 

3.10.2.2. Културна добра од великог значаја94 

3.10.2.2.1. Споменици културе 

 Београдска задруга, Карађорђева 48, (Решење Завода бр. 1075/2 од 27.12.1966). 

Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79) 

 Докторова кула, Кнеза Милоша 103 (Решење Завода бр. 242/8 од 13.10.1965). 

Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79) 

 Манакова кућа, угао Гаврила Принципа 7 и Краљевића Марка 12 (Решење 

Завода бр. 277/2 од 9.5.1963). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. 

гласник СРС“ бр. 14/79) 

 Зграда Официрске задруге, Масарикова 4, (Решење Завода бр. 1070/3 од 

30.12.1966). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 

14/79) 

 Зграда Прве српске опсерваторије, Булевар Ослобођења 8 (Решење Завода бр. 

1030/3 од 30.12.1968). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник 

СРС“ бр. 14/79) 

 Железничка станица, Савски трг 1 (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 19/81). 

Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83) 

 

3.10.2.3. Културна добра95 

3.10.2.3.1. Споменици културе 

 Абаџијске куће, Краљице Наталије 8,10 и 12; (Решење Завода бр. 1926/1 од 

23.10.1976) 

 Амам Кнеза Милоша, Адмирала Гепрата 14; (Решење Републичког завода бр. 

595 од 20.4.1948) 

 Црквени конак у Топчидеру, Војводе Путника 11; (Одлука Уметничког музеја 

бр. 1108 од 2.12.1946) 

 Дом сиротне деце, Светозара Марковића 72; (Одлука, „Сл. лист града Београда“ 

бр. 16/87) 

 Хотел „Бристол“, Карађорђева 50; (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87) 

 Касарна VII пука, Немањина 15; (Одлука , „Сл. лист града Београда“ бр. 26/92) 

 Крст са Мале пијаце, парк између Карађорђеве, Светоникољског трга и 

Земунског пута; (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87) 

 Кућа Бранислава Нушића, Шекспирова 1; (Решење Завода бр. 1046/2 од 

28.12.1967) 

 Кућа доктора Александра Белића, Августа Цесарца 30 

 (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 23/84) 

 Кућа доктора Арчибалда Рајса, Булевар војводе Мишића 73 

 (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 23/84) 

 Кућа Драгољуба Гошића, Војводе Дојчина 7; (Одлука, “Сл. гласник РС” бр. 

32/01) 

                                                           
94 Ибид. 
95 Ибид. 
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 Кућа Исидоре Секулић, Васе Пелагића 70; (Одлука, „Сл. лист града Београда“ 

бр. 23/84) 

 Кућа краља Петра I Карађорђевића, Васе Пелагића 40; (Одлука, „Сл. лист града 

Београда“ бр. 26/92) 

 Кућа породице Најдановић, Гаврила Прнципа 35; (Одлука, „Сл. лист града 

Београда“ бр. 23/84) 

 Кућа породице Поповић-Предић, Пушкинова 21; (Решење Завода бр. 1450/1 од 

31.12.1973), Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 54/15) 

 Кућа породице Вељковић, Бирчанинова 21; (Решење Завода бр. 63/5 од 

30.4.1967) 

 Кућа Вукићевића, Катићева 2, (Одлука „Сл. гласник РС“ бр. 39/97) 

 Музеј Томе Росандића, Козјачка 30 (Василија Гаћеше 3); (Решење Републичког 

завода бр. 643 од 1.6.1955) 

 Обелиск у Топчидерском парку, Топчидерски парк; (Решење Завода бр. 3/22 од 

28.5.1965) 

 Официрски дом, Краља Милана 48; (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 

23/84) 

 Палата Министарства финансија Краљевине Југославије, Кнеза Милоша 22; 

(Одлука, “Сл. гласник РС” бр. 32/01) 

 Палата Министарства шума и руда и Министарства пољопривреде и вода, Кнеза 

Милоша 24-26; (Одлука, “Сл. гласник РС” бр. 32/01) 

 Парни млин, Булевар војводе Мишића 15; (Одлука, „Сл. лист града Београда“ 

бр. 16/87) 

 Породична кућа Николе Несторовића, Кнеза Милоша 40 

 (Решење Завода бр. 196/6 од 10.6.1963) 

 Скулптура Жетелица, Топчидерски парк; (Решење Завода бр. 3/18 од 22.3.1965) 

 Споменик Арчибалду Рајсу, Топчидерски парк 

 (Решење Завода бр. 3/28 ОД 3.7.1965) 

 Споменик Васи Пелагићу, Парк код Старе опсерваторије између Катићеве и 

Булевара ослобођења, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87) 

 Топчидерска црква, Војводе Путника 11; (Одлука Уметничког музеја бр. 1108 од 

2.12.1946) 

 Унивезитетска дечја клиника, Тиршова 10 – Пастерова 13; (Одлука, „Сл. лист 

града Београда“ бр. 26/92) 

 Вазнесењска црква, Адмирала Гепрата 19; (Решење Завода бр. 290/3 од 

27.4.1967) 

 Вила Душана Томића, Ужичка 8; (Одлука, “Сл. гласник РС” бр. 32/01) 

 Вила Олге Мос, Толстојева 29; (Одлука, “Сл. гласник РС” бр. 32/01) 

 Војна болница на Врачару, Пастерова 2; (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 

16/87) 

 Вучина кућа на Сави, Карађорђева 61-61а; (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 51/97) 

 Заоставштина Драгомира Глишића, Биничког 4; (Решење Завода бр. 508/1 од 

4.5.1972) 

 Зграда Државне штампарије, Булевар војводе Мишића 17; (Одлука, „Сл. лист 

града Београда“ бр. 26/92) 

 Зграда Генералштаба, Кнеза Милоша 33; (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр.  

23/84) 
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 Зграда Мањежа, Краља Милана 50; (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 

23/84) 

 Шкаркина вила, Делиградска 13; (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 73/02) 

 Манастир Ваведење Пресвете Богородице у Београду, Василија Гаћеше 2, 

(Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 115/05) 

 Црква Св. Архангела Гаврила у Београду, Хумска 26, (Одлука, „Сл. гласник РС“ 

бр. 115/05) 

 Зграде Генералштаба Војске Србије и Црне Горе и Министарства одбране у 

Београду, Кнеза Милоша 33-41, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 115/05) 

 Зграда Соколског дома „Матица“ у Београду, Делиградска 27, (Одлука, „Сл. 

гласник РС“ бр. 30/07) 

 Зграда Архива Југославије у Београду, Васе Пелагића 33, (Одлука, „Сл. гласник 

РС“ бр. 30/07) 

 Кућа трговца Душана Лазића, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 47, 

(Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 73/07) 

 Вила Стевке Милићевић, Ужичка 54, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 73/07) 

 Зграда Министарства саобраћаја, Немањина 6, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 

73/07) 

 Хала 1 Београдског сајма Булевар војводе Мишића 14, (Одлука, „Сл. гласник 

РС“ бр. 16/09) 

 Дворски комплекс на Дедињу у Београду, Булевар кнеза Александра 

Карађорђевића 96, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 11/10) 

 Фабрика хартије Милана Вапе у Београду, Булевар војводе Мишића 10, (Одлука, 

„Сл. гласник РС“ бр. 35/13) 

 Вила Рајх у Београду, Сање Живановић 2а, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 35/13) 

 Зграда Социјалног осигурања у Београду, Немањина 30, (Одлука, „Сл. гласник 

РС“ бр. 37/13) 

 Вила Лазића и Митровића у Београду, Милована Глишића 4-4а, (Одлука, „Сл. 

гласник РС“ бр. 51/13) 

 Вила глумице Марице Поповић у Београду, Сењачка 35, (Одлука, „Сл. гласник 

РС“ бр. 51/13) 

 Зграда Министарства социјалне политике и народног здравља у Београду, Кнеза 

Милоша 101, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 51/13) 

 Кућа архитекте Јована Илкића у Београду, Милоша Поцерца 32, (Одлука, „Сл. 

гласник РС“ бр. 9/15) 

 

3.10.2.4. Археолошка налазишта96 

 Антички Сингидунум Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Звездара 

(Решење Завода бр. 176/8 од 30.6.1964) 

 

3.10.2.5. Добра која уживају статус претходне заштите97 

3.10.2.5.1. Објекти градске архитектуре 

 Војна академија, Ресавска 40б, Бирчанинова 5а 

                                                           
96 Ибид. 
97 Ибид. 
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 Зграда Државног савета и главне контроле, Кнеза Милоша 18 

 Вила на Сењаку, Темишварска 2 

 Вила Раде Петровића, Симићева 6 

 Вила Стевана Карамате, Милована Глишића 1 

 Кућа Манојла – Маше Димића, Пушкинова 9 

 Окретница, ложионица и водоторањ железничке станице, Савска улица (испод 

моста Газела; у комплексу Главне жел. станице) 

 Државна маркарница, Булевар војводе Мишића 43 

 Кућа Ђорђа Вајферта, Булевар војводе Путника 5 

 Пилони моста Краља Александра I – пилони 4 и 5, Карађорђева 13 и Црногорска 

12 

 

3.10.2.6. Јавни споменици и спомен обележја98 

 Споменик Франше д’Епереу 

 Чесма Краља Александра у Лисичијем потоку 

 

3.10.2.7. Целине99 

 Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Пастерова, Булевар 

ослобођења, Крушедолска, Катанићева, Макензијева, Баба Вишњина до Крунске 

(изузимајући припадајуће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која 

је засебна целина), Ресавска, Пастерова. 

 Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Пастерова, Булевар 

ослобођења, Булевар Франше д’Епереа, Кнеза Милоша до границе катастарске 

парцеле споменика културе број 1485/1  КО Савски венац у Кнеза Милоша 101 

(изузимајући наведену катастарску парцелу, која припада целини Подручје уз 

улицу Кнеза Милоша), Дурмиторска, Ресавска до Пастерове. 

 Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Дринска, Кнеза 

Милоша обухватајући катастарску парцелу 1485/1 КО Савски венац споменика 

културе у Кнеза Милоша 101, Дурмиторска, Ресавска до Крунске (изузимајући 

припадајауће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна 

целина), обухвата припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза 

Милоша, Андрићев венац, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук 

Вељков венац, Сарајевска, Дринска. 

 Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Бранкова, Краљице 

Наталије, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац, 

Сарајевска, Војводе Миленка, Савска, Карађорђева, Земунски пут до обале Саве, 

обалом Саве до Бранкове обухватајући пиломе Моста краља Александра Првог. 

 Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Булевар војводе 

Мишића, граница културног добра од изузетног значаја Топчидер, Бањичких 

жртава, Пушкинова, Жупана Часлава, Мила Милуновића, северна граница 

културног добра од изузетног значаја Топчидер до Теодора Драјзера, Теодора 

Драјзера, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, Михаила Аврамовића, 

Крупањска, Шолина, Младена Стојановића, преко Улице Незнаног јунака, 

граница парцеле у правцу Улице Младена Стојановића до Хероја Милана 
                                                           
98 Ибид. 
99 Ибид. 
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Тепића, Хероја Милана Тепића, Љутице Богдана, Пуковника Бацића, Симе Луке 

Лазића, Ружићева, Маглајска, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, траса 

железничке пруге, Васе Пелагића, Сењачка, Војислава Вучковића, Жанке 

Стокић, Руска, Виктора Игоа, Булевар војводе Мишића. 

 Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Булевар војводе 

Мишића, граница културног добра од изузетног значаја Топчидер, Бањичких 

жртава, Пушкинова, Жупана Часлава, Мила Милуновића, северна граница 

културног добра од изузетног значаја Топчидер до Теодора Драјзера, Теодора 

Драјзера, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, Михаила Аврамовића, 

Крупањска, Шолина, Младена Стојановића, преко Улице Незнаног јунака, 

граница парцеле у правцу Улице Младена Стојановића до Хероја Милана 

Тепића, Хероја Милана Тепића, Љутице Богдана, Пуковника Бацића, Симе Луке 

Лазића, Ружићева, Маглајска, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, траса 

железничке пруге, Васе Пелагића, Сењачка, Војислава Вучковића, Жанке 

Стокић, Руска, Виктора Игоа, Булевар војводе Мишића. 

 

3.10.3. Остали подаци релевантни за културну понуду и забавни садржај 
 

Број биоскопа
100

: 1 (2015) 

- Tuckwood Cineplexx 

- Филмске пројекције се одржавају и у Академији 28, у алтернативном 

амбијенту, међутим функција биоскопа није примарна 

Број посетилаца биоскопа
101

: 4.915 (2015) 

 

Број музеја
102

: 8 (2015) 

- Музеј 4.јули 

- Кућа цвећа – Музе 25.мај 

- Музеј афричке уметности 

- Манакова кућа 

- Железнички музеј 

- Музеј Томе Росандића 

- Музеј историје Југославије 

- Кућа (легат) Краља Петра I 

 

Друге установе са музејском функцијом: 

- Кућа Арчибалда Рајса 

- Музеј илегалних партијских штампарија 

- Олимпијски музеј 

- Вила Мир 

- Музеј ФК Црвена звезда 

Број посетилаца музеја
103

: 114.600 (2015) 

                                                           
100 Република Србија, Завод за статистику. Профил општине. 
101 Ибид. 
102 Ибид. 
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Број позоришта
104

: 3 (2015) 

- Југословенско драмско позориште 

- Театар 78 

- Академија 28 

- Позоришне представе одржавају се и у Центру за културну деконтаминацију, 

али позоришна функција није примарна 

Број позоришних представа
105

: 348 (2015) 

Број посетилаца позоришта
106

: 95.120 (2015) 

 

3.11. Туризам и угоститељство 

Савски венац је једна од најстаријих општина у Београду а име је добио као симбол 

свог положаја унутар самог Београда - у облику венца, простире обалом Саве. Управо 

овај положај и богата историја чини Савски венац занимљивом туристичком 

дестинацијом. 

У Београду је у 2016. години регистровано близу милион туриста и два милиона 

остварених ноћења, што су рекордни показатељи за туризам Београда. Према 

последњим подацима Секретаријата за управу - сектор статистике, на територији Града 

Београда у 2016. години укупно је боравило 883.265 туриста, што представља пораст у 

односу на исти период (јануар/децембар) прошле године за 13%. Од тога домаћи 

туристи су посетили Београд у броју од 149.672 (10% пораст), а инострани 733.593 

(13% пораст) ― који су заједно истварили 1.837.265 ноћења. 
107

 

 

 Због своје богате историје, Савски венац има пуно културно историјских 

објеката који привлаче домаће и стране туристе, као што је: Топчидерски парк, који је 

један од најстраијих паркова у Србији, затим Манакова кућа, кућа Краља Петра, 

Официрска задруга, Кућа цвећа (за више, види одељак Култура). 

Смештајни капацитети на територији Савског венца чине 10% укупних смештајних 

капацитета града Београда и то: 

• 8 хотела са четири звездице, 

• 1 хотел са три звездице,  

• 2 хотела са две звездице, 

• 1 хотел са једном звездицом, 

• 2 гарни хотела, 

• 19 апартмана, 

• 30 хостела. 

                                                                                                                                                                                     
103 Ибид. 
104 Ибид. 
105 Ибид. 
106 Ибид. 
107 Београд живи: „Туризам у Београду“, доступно на: https://beogradzivi.rs/Tema/a157-Turizam-u-Beogradu-Beograd-

zivi.html 

https://beogradzivi.rs/Tema/a157-Turizam-u-Beogradu-Beograd-zivi.html
https://beogradzivi.rs/Tema/a157-Turizam-u-Beogradu-Beograd-zivi.html
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Неки од хотела на овој општини су светски познати хотелски ланци као што је: 

Radisson Blue Old Mill хотел, Jump INN Belgrade, Sky хотел и др. 

На простору ове општине, започет је грађевински пројекат Београд на води, који 

има за циљ да “спусти град на реку” изградњом стамбених, угоститељских и пословних 

објеката. 

Када су ресторани, кафићи и ноћни клубови у питању, понуда Савског венца је 

више него издашна. На територији ове општине има  преко 170 угоститељских објеката 

(ресторани, кафане, кафићи, клубови). С обзиром на овако богату понуду, тешко је 

издвојити најпознатије и најбоље објекте. Најзинимљивији локали и локали са 

најдужом традицијом су ресторани попут: Мали Париз, ресторан који је отворен још 

давне 1927. године, Ресторан Франш који ради већ 35 године, Гусан познат по домаћој 

кухињи, Ресторан Мањеж, ресторан Савски венац, Царева ћуприја, етно ресторан 

Завичај који је нарочито популаран код страних туриста. Затим ту је незаобилазни 

урбани простор Бетон хала смештен на самој реци, која броји неколико ресторана и 

ноћних клубова.  

Смештен на обали, Савски венац као још једну туристичку и угоститељску понуду 

може да стави и само уживање на обали, где се налази велики број сплавова од урбаних 

ноћних клубова, до ресторана на води и мирних сплавова за опуштање.  
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4. СЕКТОРСКЕ SWOT АНАЛИЗЕ 

4.1. СЕКТОР: Урбанизам и инфраструктура 
СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Степен урбанистичке развијености 

 

Пројекти од националне важности који се 

реализују на територији градске општине 

Савски венац 

 

Административно-политичка важност 

 

Географски положај 

Одсуство документације подземне 

инфраструктуре 

 

Непостојање канализационе инфраструктуре 

у елитним деловима општине 

 

Мала дужина бициклистичких стаза 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

Планско уређење урбаних џепова 

 

Унапређење капацитета за обављање 

имовинско-правних послова 

 

Сарадња са 

међународним 

институцијама на решавању 

инфраструктурних проблема 

 

Сарадња са Градом 

Београдом на решавању 

инфраструктурних проблема 

 

Постојање могућности за 

студијске анализе – 

дефинисање развојних 

приоритета 

 

Могућност коришћења 

позитивних и негативних 

искустава осталих градских 

општина 

Претежни развој инфраструктуре је у 

надлежности Града Београд 

 

Угроженост људске безбедности и здравља 

због појединих инфраструктурних 

мањкавости (лоша обалоутврда, слаба корита 

мањих река, одсуство канализације у 

појединим деловима општине итд.)  

 

Инвеститорски интереси у 

Урбанизму 
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4.2. СЕКТОР: МСПП 
СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Велики број МСПП 

 

Стари занати и традиција 

 

Постојање више удружења 

предузетника 

 

Присуство представништва великих фирми и 

великих инфраструктурних пројеката – 

шанса за МСПП да сервисирају њихове 

потребе 

 

Развијеност терцијарног сектора – претежно 

финансијског, трговинског, угоститељског и 

саобраћајног  

Мањак проактивности предузетника 

 

Непостојање клуба 

Привредника 

 

Неажурна база података 

привредника и предузетника 

 

Непостојање општинског 

услужног центра за привредни сектор 
 

Одсуство централног регистра информација 

за привреду 

 

Одсуство координације између привредних 

субјеката, коју покреће општина 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

Подизање капацитета за МСПП 

 

Сарадња са Министарством 

Финансија и Министарством привреде 

 

Сарадња са асоцијацијама које могу подићи 

капацитет МСПП 

 

Привлачење инвеститора 

 

Постојање Стратегије одрживог развоја 

Града Београда 

 

Изградња целине „Београд на води“ 

Недефинисани имовинско-правни 

односи на нивоу 

град-општина 

 

Недостатак финансијских 

Средстава 

 

Отежана сарадња и комуникација, упркос 

проактивности општинске управе, са 

привредом услед подељених надлежности 
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4.3. СЕКТОР: Туризам 
СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Постојање Стратегије развоја туризма 

Града Београда 

 

Река Сава 

 

Постојање туристичких 

објеката са смештајним 

капацитетима 

 

Постојање културно-историјских споменика 

и облежја 

 

Железничка станица „Прокоп“ 

 

Географски и административни положај 

 

Постојање туристичке организације Савског 

венца 

Недостатак организоване 

туристичке понуде 

 

Недостатак координације између 

релевантних туристичких субјеката 

 

Мањак капацитета туристичке организације 

Савског венца 

 

Недовољно смештајних капацитета 

 

Недостатак сарадње са кровним туристичким 

организацијама (Београда и Србије) 

 

Премештање аутобуске станице са 

територије Савски венац на ГО Нови 

Београд. 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

Законски оквири који би 

омогућили развој туризма 

 

Сарадња са Туристичком 

организацијом Београда 

 

Сарадња са Туристичком организацијом 

Србије 

 

Сарадња са невладиним организацијама које 

се баве туризмом 

 

Сарадња са невладиним организацијама које 

се баве културно-забавним садржајем и/или 

историјским наслеђем 

 

Сарадња са донаторима 

 

Сарадња са градским општинама 

које имају решено питање 

туристичке понуде 

 

Градња трасе метроа кроз северни део 

Савског венца 

 

Изградња целине „Београд на води“ 

 

Изградња Савског трга 

Недостатак финансијских 

средстава за изградњу 

туристичких садржаја 

 

Одсуство надлежности за институционално 

развијање туристичког оквира 

 

Одсуство делиберативних догађаја и развојне 

сарадње са хијерархијски „старијим“ 

инстанцама, а у вези са туристичком 

понудом 

 

Невладине организације и туристичке 

агенције које самостално организују понуду 

без добре координације 

 

Лоша презервација историјско-културног 

наслеђа 

 

Лоша или никаква сарадња са научним и 

културним установама 
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4.4. СЕКТОР: Друштвене делатности 
СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Развијена мрежа 

образовних институција 

 

Развијена мрежа 

предшколских установа 

 

Развијена мрежа културних, уметничких и 

музејских установа 

 

Активна културно уметничка 

Сцена и друштва 

 

Мрежа здравствених 

Установа 

 

Постојање центра за 

социјални рад 

 

Велики број невладних организација које се 

баве омладинским сектором и/или 

друштвеним развојем 

 

Канцеларија за младе 
 

Мањак модерних средстава за учење 

 

Неприлагођеност 

инфраструктуре потребама 

особа са инвалидитетом 

 

Лоша организација омладинског сектора на 

локалном нивоу 

 

Мањак проактивности у сарадњи са 

невладиним сектором 

 

Одсуство хоризонталне и вертикалне 

повезаности институција релевантних за 

друштвени развој 

 

Премештање болнице ГАК Народни фронт 

на Бежанијску косу - Нови Београд. 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

Сарадња са невладиним 

сектором 

 

Сарадња са донаторима 

 

Сарадња са ЕУ инстинцама 

 

Координација установа путем локалне 

туристичке организације, у служби 

оплемењивања културно-уметничке понуде 

 

Додатни развој академских капацитета 

 

Хоризонтално повезивање институција 

социјалног рада и социјалне политике – 

подизање капацитета 

 

Неодстатак финансијских 

средстава 

 

Промена законских прописа 
 

Лоша информисаност 

 

Мањак капацитета и социјалног капитала 

 

Незаинтересованост појединаца и појединики 
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4.5. СЕКТОР: Заштита животне средине 
СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Површине под зеленилом 

 

Велики број паркова и игралишта 

 

река Сава 

 

река Топчидерка 

 

близина реке Дунав 

 

добар географски положај 

 

број невладиних организација 

заинтересованих за тему заштите животне 

средине 

Неуређеност мањих водотокова 

 

Велики број малих дивљих депонија 

 

Непостојање евиденције 

загађивача животне средине 

 

Незаинтересованост појединаца за културу 

заштите животне средине 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

Сарадња са градским 

Зеленилом 

 

Енергетска безбедност 

 

Сарадња са Министарством 

за заштиту животне средине 

 

Сарадња са другим релевантним 

републичким и градским органима 

 

Сарадња са донаторима 

Велики број загађивача 

 

Ширење дивљих депонија 

 

Критичне тачке у енергетици 

општине 

 

Загађеност мањих водотокова 

 

Аутопут Београд - Ниш 
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4.6. СЕКТОР: Општинска управа 
СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Мала и агилна општинска управа 

 

Корисник додатних средстава кроз буџет 

Града Београда 

 

Политичка стабилност 

 

Традиција 
 

Лоша информациона и информатичка 

структура 

 

Неадекватна обученост општинских 

службеника 

 

Неусклађеност система са републичким 

прописима и просеком 

 

Незаинтересованост запослених за промене и 

укслађивање 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

Успостављање еУправе 

 

Успостављање електронске писарнице 

 

Успостављање ефикасних и иновативних 

система за вођење јавних финансија 

 

Сарадња са Градом Београдом 

 

Сарадња са Министарством државне управе 

и локалне самоуправе 

 

Оптимизација систематизације радних места 

 

Реорганизација рада повезаних локалних и 

градских јавних предузећа 

Недостатак финансијских средстава 

 

Незаинтересованост запослених општине за 

унапређивање и сарадњу 

 

Слаба видљивост надлежности за житеље 

општине и остварених резултата 
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5. СТРАТЕШКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 
 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 – НОВО И СТАРО ЛИЦЕ САВСКОГ ВЕНЦА 

Стратешки циљ 1. - Унапређено место и животна средина у којој људи живе и 

раде, подстакнут развој урбаног идентитета 

Оперативни циљ 1.1. - унапређење урбанистичке документације 

Оперативни циљ 1.2. – унапређење процедура релевантних за области имовинско-

правних односа, урбанизма и грађевинарства 

Опреативни циљ 1.3. – добро управљање комуналним услугама са циљем подизања 

квалитета живота у ужем градском језгру 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Стратешки циљ 2. - Унапређени услови за јачање привредних активности и 

повећање обима инвестиција 

Оперативни циљ 2.1. - изградња функционалне економске инфраструктуре 

Оперативни циљ 2.2. - подршка развоју постојећим и новим привредним субјектима 

Оперативни циљ 2.3. – изградња капацитета за иновативне моделе корисне привреди и 

локалној управи 

 

Стратешки циљ 3. - Унапређено одрживо туристичко окружење 

Оперативни циљ 3.1. – подстицај увођењу нових туристичких производа 

Оперативни циљ 3.2. – подстицај развоју туристичке супраструктуре 

Оперативни циљ 3.3. – стимулисање повећања броја туриста 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 – ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 

Стратешки циљ 4. – Адекватна брига о угроженим групама становништва 

Оперативни циљ 4.1. – Подизање ефикасности система социјалне заштите 

Оперативни циљ 4.2. – Подизање квалитета и организације и доступности 

здравствене и социјалне заштите 

 

Стратешки циљ 5. – Социјални развој 

Оперативни циљ 5.1. - Унапређење инфраструктуре социјалног развоја 
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Оперативни циљ 5.2. – Изградња капацитета за сарадњу са цивилним сектором и 

развијање добрих односа 

Оперативни циљ 5.3. – Унапређење садржаја културе и спорта 

 Оперативни циљ 5.4. – Изградња инфраструктуре и капацитета омладинског 

сектора 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 – ДОБРО УПРАВЉАЊЕ И ИДЕНТИТЕТ ОПШТИНЕ 

Стратешки циљ 6. - Унапређени институционални и управљачки капацитети  

Оперативни циљ 6.1. - унапређење администритивних процедура 

Оперативни циљ 6.2. - јачање људских капацитета општинске управе 

Оперативни циљ 6.3. - модернизација општинске управе кроз увођење информатичких 

алата и њихов трансфер привреду, социјални развој, туризам и свакодневни живот 

грађана Савског венца 

Оперативни циљ 6.4. – унапређење маркетиншког профила општине 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5 – ПРИРОДНИ ПОТЕНЦИЈАЛ И ЕКОЛОГИЈА 

Стратешки циљ 7. – Унапређено искоришћење обале и приобаља 

Оперативни циљ 7.1. – Инфраструктурно јачање водотокова Савског венца 

 

Стратешки циљ 8. – Прогресивна заштита животне средине 

Оперативни циљ 8.1. - Јачање институционалних капацитета за заштиту животне 

средине 

Оперативни циљ 8.2. - Унапређење квалитета медијума животне средине (вода, ваздух 

и земљиште, бука и светлосно загађење) 
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6. ВИЗИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

 

САВСКИ ВЕНАЦ 2023 - модерна локална заједница са снажним капацитетом за 

добро управљање и брзим одговорима на потребе пословне заједнице, и место које 

пружа мир и сигурност својим суграђанима, уз садржајне и богате историјско-

културне садржаје. 

 

Локална заједница у којој су грађани срећни, је заједница која је место за све 

грађане, без разлика. Место у којима сви могу да искажу и остваре своје идеје, упркос 

приликама и околностима. 

 

Општина као сервис великих привредних субјеката 

Како је развој великих привредних субјеката шанса да се локална заједница 

индиректно развија кроз пореска давања, тако је развој великих привредних субјеката и 

шанса да се мала и средња предузећа ослоне на послове поменутих, и самим тим 

преузму одређени део тржишта, својом агилношћу и упућеношћу у локалне токове и 

могућности. Сви заједно, чине бизнис заједницу која има велику важност за локалну 

управу и Савски венац. 

 

Мирна и сигурна локална заједница 

Од кључне је важности свакодневно комуницирати са грађанством и 

унапређивати кључне услуге које су им од егзистенцијалне важности – понајвише оне 

из здравственог сектора и сектора социјалне политике и социјалног рада. Велика 

подршка иде свим едукативним институцијама, са циљм подизања социјалног капитала, 

као окоснице друштвеног развоја. 

Коначно, безбедна заједница је добра заједница – општинска управа придаје 

велику важност томе што постоји довољан број припадника државних структура 

безбедности, који свакодневно надзиру локалну заједницу. 

 

Поносна заједница богатим и историјским културним наслеђем кроз добру 

туристичку инфраструктуру 

Како општина Савски венац има велики број културних установа, споменика, 

урбанистичких целина, веријских објеката, историјских места и музеја, од кључне је 

важности пружати јаку подршку свим туристичким подухватима и успоставити 

локални микро сервис за туризам. 

Кроз свакодневну комуникацију са туристичким субјектима, праћењем рада и 

развоја туристичке инфраструктуре у целости, те усмеравањем и унапређењем 

туристичких програма, Савски венац ће показати колико богату ризницу историјских и 

културних меморабилија има, и колико сведочи о идентитету Републике Србије. 
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7. УСКЛАЂЕНОСТ СА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА 

Процес усклађивања стратешког документа, текао је у две етапе: 

 након окончања анализа, елементарни постулати побројаних стратешких 

докумената биће издвојени и постављени као оквир, 

 након израде друге верзије документа, следи провера складности 

документа са побројаним стратешким документима, односно 

верификација индикатора и стратешких циљева. 

 

Документи са којима је усклађиван стратешки документ градске општине Савски 

венац: 

- Стратегија управљања ризицима Града Београда 

- Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и контроле у Граду 

Београду 

- Стратегија развоја Града Београда (до 2021.) 

- Стратегија развоја туризма Града Београда 

- Стратегија развоја пољопривреде Града Београда до 2015. године 

- Национална стратегија одрживог развоја 

- Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од 2016. године до 2025. 

године 

- Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и 

конкурентности за период од 2015. до 2020. године 

- Стратегија пољопривредног и руралног развоја Републике Србије за период 

2014-2024. године 

- Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији 

- Стратегија запошљавања за период од 2011-2020. године 

- Стратегија Европске Уније за Дунавски регион 

- Стратегија просторног развоја Републике Србије 2009-2013-2020 

- Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године 

- Стратегија „Европа 2020“ 

- Стратегија и политика развоја индустрије Републике Србије од 2011. до 2020. 

године 

- Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. Године 

- Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015-2018. 

године 

- Стратегија подршке развоју цивилног друштва на територији Града Београда 
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8. ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА 

8.1. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 – НОВО И СТАРО ЛИЦЕ САВСКОГ ВЕНЦА 
Кључни индикатори: 

- Израђени сви неопходни урбанистички и урбанистичко-технички документи за површине и објекте јавне намене 

- Креиран каталог локација намењених за ''амбијенталне целине'' са пратећим идејним решењима 

- Број креираних амбијенталних целина увећан за 20% 

- Средства (надлежних органа) намењена за реализацију инфраструктурних пројеката на територији Савског венца увећана за 30% 

- Годишња реализација два архитектонско-урбанистичка конкурса за уређење јавних површина и објеката 

- Успостављен сервис за грађане ''Урбанистички саветник'' (становање, урбанизам, озакоњење) – убрзан процес решавања упита за 20% 

- Ажуриран и техничко-информатички унапређен систем управљања јавном имовином – 100% ажуриран регистар исправа о непокретностима 

- Унапређен организациони, технички, информатички и информациони оквир рада надлежног одељења за урбанизам за 20% 

- Успостављен ГИС општине Савски венац 

- Успостављен интегрални катастар загађивача на територији општине Савски венац 

- Успостављен сервис ''Грађанска патрола'' – за 20% увећан број пријава несавесних грађана по питању нееколошког понашања 

- Креиреан основ за промовисање ''зелене архитектуре'' и енергетске ефикасности на нивоу општине  

- Израђен стратешки основ за унапређење урбане мобилности 

- Подигнут ниво свести о кључним еколошким проблемима на територији општине и начинима њиховог решавања.   

-  

Стратешки циљ Оперативни циљ Мере Опис мере 

Унапређено место и животна средина у 

којој људи живе и раде, подстакнут 

развој урбаног идентитета 

унапређење урбанистичке 

документације 

Анализа спроводљивости планских 

докумената за територију општине 

У сарадњи са ЈП Завод за 

урбанизам Града, анализирати 

постојећи плански основ и 

израдити списак постојећих 

проблема у реализацији урбаног 

развоја  

Израда каталога локација за 

креирање ''амбијенталних целина'' у 

духу старог и новог Београда 

(Савског венца) 

У сарадњи са организацијама 

цивилног друштва и 

заинтересованим грађанима, 

креирати списак локација које 

својим просторним потенцијалима 

и потенцијалним функционалним 

утицајем могу представљати 
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абијенталне целине од значаја са 

предложеним идејним решењима 

за њихово уређење 

Континуирана израда урбанистичке 

и урбанистичко-техничке 

документације 

У складу са годишњим планом 

развоја инфраструктуре и јавних 

површина и простора, 

континуирано лобирати код 

надлежних органа за наставак 

процеса урбане регенерације, 

санације и реконструкције и 

мерити ниво остварености 

реализованих  интервенција 

Расписивање архитектонско 

урбанистичких конкурса и јавних 

расправа за уређење јавних 

површина и објеката 

У сарадњи са организацијама 

цивилног друштва и 

заинтересованим грађанима, 

креирати конкурс за прикупљање 

решења у области обликовања, 

уређења и изградње јавних 

површина у функцији свих 

грађана на територији општине. 

Креирати посебан фонд за 

реализацију наведених активности 

сваке календарске / буџетске 

године 

унапређење процедура 

релевантних за области 

имовинско-правних односа, 

урбанизма и 

грађевинарства и 

становања 

Креирање института ''урбанистички 

саветник'' у служби општине 

У циљу успостављања што 

ефикаснијег сервисирања грађана 

информацијама из домена 

изградње, озакоњења и становања, 

оспособити унутар услужног 

центра посебан сервис за брзо 

''дијагностификовање'' проблема 

грађања и њихово адекватно 

упућивање на праве адресе за 

решавање њихових проблема. 

Унапређење управљања јавном 

имовином на територији општине 

Изградња информатичких и 

информационих капацитета 

надлежног одељења општине и 

умрежавање са надлежним 
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градским секретаријатом; 

ажурирање збирке јавних исправа 

за објекте у директној 

надлежности општине; 

дигитализација архиве 

Подизање капацитета сектора за 

озакоњење 

Израда базе података свих 

поднетих захтева за озакоњење и 

њихово разврставање у складу са 

параметрима од интереса; 

Успостављање механизма ''правне 

подршке'' у решавању имовинско-

правних проблема грађана; 

Креирање саветодавног центра за 

грађане за питања озакоњења 

(може и као пратећа делатност 

урбанистичког саветника) 

Подизање капацитета сектора за 

становање 

Унапређење регистра стамбених 

заједница; израда базе података о 

свих регистрованим стамбеним 

заједницама; успостављњање 

саветодавног сервиса за ''стамбене 

управнике'' (може и као пратећа 

делатност урбанистичког 

саветника) 

Подизање капацитета сектора за 

урбанизам 

Успостављање ГИСа општине 

Савски венац; повезивање свих 

надлежних служби и 

успостављање протокола рада и 

надлежности 

добро управљање 

комуналним услугама са 

циљем подизања 

квалитета живота у 

ужем градском језгру 

Креирање катастра загађивача на 

територији општине 

Креирањем (или ажурирањем 

постојеће информационе основе) 

интегралног катастра загађивача 

успоставити систем евиденције и 

праћења стања на терену; 

успоставити директну 

комуникацију са надлежним 

органима Града Београда и са 

комуналном полицијом 

Креирање система ''Грађанска Формирање сервиса путем којег 
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патрола'' би грађани могли да указују на 

комуналне и друге проблеме на 

територији општине Савски венац 

Успостављање стимулативних 

механизама за успостављање 

''зелених кровова'' и ''вертикалних 

башти''  

Израдити студију могућности 

успостављања зелених кровова и 

вертикалних зелених зидова; 

анализирати могућности 

формирања урбаних башти у 

сарадњи са заинтересованим 

организацијама цивилног друштва 

Промовисање енергетски 

одговорног понашања и 

унапређења енергетске 

ефикасности 

Израда студије могућности 

коришћења ОИЕ (Обновљивих 

извора енергије) и њихове 

употребе на јавним објектима;  

Унапређење урбане мобилности 

Израда Стратегије унапређења 

урбане мобилности општине 

Савски венац са акционим планом 

за смањење коришћења 

моторизованог кретања 
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8.2. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
Кључни индикатори: 

- Повећање броја предузетника за 10% 

- Повећање броја малих и средњих предузећа за 10% 

- Број дигитализованих услуга увећан за 2 

- Израђен каталог пословног простора уз моделе локалних малих бизниса 

- Успостављен портал за привреду 

- Основан туристички кластер 

- Објављивање 2 конкурса за потребе развоја старт-апова 

- Објављивање 2 конкурса за потребе развоја и промоције предузетништва 

- Број угоститеља који користе нове технологије увећан за 30% 

- Увећање покривености општине туристичком сигнализацијом за 25% 

- Повећање туристичких посета за 10% 

- Повећање броја туристичких тура за 15% 

- Увећање броја туристичких производа и манифестација за 20% 

- Објављивање 3 конкурса за потребе одржавања културних и конгресних манифестација 

- Објављивање 3 конкурса за потребе промоције еко-туризма и старих заната 

Стратешки циљ Оперативни циљ Мере Опис мере 

Унапређени услови за јачање 

привредних активности и повећање 

обима инвестиција 

изградња функционалне 

економске 

инфраструктуре 

 

Подизање капацитета постојећих 

бизнис центара 

Организација заједничких радионица 

између менаџмента бизнис центара, 

Привредне коморе Србије и 

представника општине, како би се 

дошло до одређених платформских 

решења којим би се унапредило 

опхођење и степен раста клијената 

бизнис центара; поред радионица, ту 

су и обуке, финансирање одређених 

услуга кроз грантове и сл. 

Дигитализација услуга релевантних 

за привреду 

Подизање степена доступности услуга 

кроз еУправу, као и других 

непосредних канала комуникације са 
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општинским представницима, а са 

циљем унапређења сарадње привреде 

и државе. 

Унапређење општинских 

капацитета за сервисирање потреба 

привреде 

Интензивирање сарадње са 

Привредном комором Србије, са 

циљем подизања капацитета 

општинских службеника и редовног 

информисања истих; организација 

различитих БИЗ догађаја и 

радионица/предавања за запослене, 

како би се пратили трендови и 

методологије унапређења развоја 

привреде на локалу. 

Израда каталога пословног 

простора 

Формирање каталога слободног 

пословног простора, уз детаљну 

анализу могућих „разрада“ локација, 

као и потенцијалних бизниса. 

Успостављање портала за 

информисање привреде о правима 

и обавезама 

Подизање микросајта на поддомену 

општине, који би садржао све 

информације и услуге које су у 

домену градске општине, као и 

предлоге који би били израђени; 

портал би садржао и линкове, као и 

друге информације, до бизнис центара 

са територије општине. 

подршка развоју 

постојећим и новим 

привредним субјектима  

Оснивање савета earlybird 

привреде 

Покретање савета на нивоу општине 

који би укључио све релевантне 

доносиоце одлука на локалу, као и 

друга лица која су битна за дневну 

комуникацију са привредом; циљ рада 

савета је редовно општење и сарадња, 

као и усвајање примера добре праксе. 

Програм подстицања развоју Покретање програма за оснаживање 
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предузетништва међу рањивим 

групама 

предузетништва и генерално 

покретање предузетника међу 

рањивим групама, кроз афирмацију 

њиховог друштвеног статуса, уз 

давање прикладне економске 

функције одређене према 

капацитетима и могућностима; 

програм би имао за циљ да њихов 

постојећи сет вештина оплемени и 

стави у службу привреде. 

Институционална подршка развоју 

предузетништву младих и 

социјалном предузетништву 

У сарадњи са локалним релевантним 

актерима, али и сопственим 

капацитетима, треба да уследи израда 

иновативних модела и предлога који 

погодују развоју предузетништва код 

младих и социјалном предузетништву; 

овај тип подршке треба да обухвати и 

сет активности помоћу којих ће се 

почетницима дати фунаментална 

подршка: know-how, средства, 

контакти и сл. 

Online обука за предузетништво 

Путем иновативно портала који 

уређује општина, организовати низ 

елементарних обука и базу знања коју 

ће моћи да експлоатишу привредници, 

предузетници и они који то желе да 

буде; портал/обуке се могу 

организовати у сарадњи са локалним 

релевантним актерима (невладиним 

организацијама). 

изградња капацитета за 

иновативне моделе 

корисне привреди и 

Увођење система иновационих 

ваучера 

Системом иновационих ваучера 

подстакао би се развој нових сектора 

и технологија. Помоћу иновационих 

ваучера, почетницима у привреди би 
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локалној управи се омогућило да се покрије већина 

трошкова приликом покретања 

бизниса, и то: истраживање тржишта, 

иницијална административна 

оптерећења и сл.; износ којим би се 

могао фигурирати, могу се формирати 

на основу паушалне стопе 

опорезивања на територији општине, 

помножене са одређеним 

индикатором (нпр.три месеца и сл.). 

Програм подстицања 

креативних/културних индустрија 

С обзиром на 

географске/административне/техничке 

параметре и могућности Савског 

венца, развојна шанса нових 

привредних субјеката треба да буде у 

креативној и/или културној 

индустрији. Будуће мере и 

систематски подстицаји би почивали 

на подршци таквог типа 

предузетничког активизма; програми 

подршке обухватали би финансијске 

подстицаје, координацију и 

институционалну подршку, 

медијацију и сл. 

Умрежавање јавног, приватног и 

научноистраживачког сектора у 

служби привреде 

Сазивање двогодишњих или чешћих 

тематских конференција, на којима би 

се окупљали сви релеватни актери за 

подстицање привредне активности. 

Скупови би били неформалнијег 

карактера (радионице ограниченог 

броја људи) где би фокус био на 

непосредној комуникацији и 

медијацији пивреде, 

научноистраживачког сектора и 



71 
 

јавних институција. 

Подршка оснивању привредних 

друштава на основу истраживачких 

налаза са високих школкских 

установа 

Редовно годишење „калибрисање“ 

подстицаја привреди, у складу са 

извештајима и истраживањима, 

респектабилних 

научноистраживачких установа, 

према оним гранама и секторима који 

су дефицитарни, са високом стопом 

раста, а погодни за развој на 

територији општине Савски венац. 

Подршка младим истраживачима за 

спровођење истраживања у области 

привреде и у служби привреде 

Давање систематске подршке кроз 

умрежавање, похвале и средства 

младим истраживачима и 

истраживачицама који могу 

произвести кључне налазе за помоћ 

локалној привреди. 

Унапређено одрживо туристичко 

окружење 

подстицај увођење нових 

туристичких производа 

Оснивање туристичког кластера 

Са циљем пружања и организације 

квалитетне и свеобухватне туристичке 

понуде планира се покретање 

туристичког кластера који би окупио 

и класификовао све релевантне 

туристичке субјекте. 

Суфинансирање програма и 

пројеката конгресног и културног 

туризма 

Израда програма подстицаја и 

пружања финансијске подршке 

организацијама/актерима који 

пласирају локалне догађаје – конгресе, 

конференције и манифестације. 

Промоција еко-турзима као 

развојне шансе општине 

Организација промотивних канала за 

кључне туристичке тачке општине, 

који имају велику еколошку улогу – 

река Сава, Хајд парк и сл., са циљем 

организовања туристичке понуде која 

ће употпунити експлоатацију свих 
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локација. 

Промоција старих заната 

Са циљем оснаживања привреде, али 

и очувања традиције, организоваће се 

програм подршке старим занатима; 

програм би подразумевао две 

компоненте – финансијска подршка, и 

практична подршка у пословању, која 

обухвата анализу бизнис аспеката и 

унапређења рада према модерним 

тековинама. 

подстицај развоју 

туристичке 

супраструктуре 

Подстицаји угоститељству за 

употребу нових технологија 

Институционална и финансијска 

подршка свим привредницима који ће 

унапредити своје пословне капацитете 

у смеру замене основних елемената 

пословања – куповина опреме која ће 

убрзати пословање и/или дати бољи 

преглед прихода (наплате пореза) 

и/или унапредити опхођење према 

животној средини. 

Подстицање развоја сувенирског 

програма 

У сарадњи са Туристичком 

организацијом Савског венца, 

организација понуде сувенира који 

репрезентују локалне знаменитости и 

вредности; подстицаји се огледају у 

начину пласмана робе – могу се 

вршити онлајн (путем сајтова које 

уређује општина Савски венац), али и 

и кроз рад Туристичке организације 

(продајно место). 

Подизање капацитета Туристичке 

организације Савског венца 

Организовање семинара за запослене 

Туристичке организације Савског 

венца, повезивање Туристичке 

организације са релевантним 
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републичким актерима, али и 

афирмација у међунардном општењу 

– братимљења и пројектна сарадња. 

стимулисање повећања 

броја туриста 

Унапређење туристичке 

сигнализације 

Инвестирање у туристичку 

сигнализацију, те постављање исте, са 

циљем афирмације туристичке 

понуде, као и туристичких атракција, 

што на крају треба да доведе до 

повећање прихода, кроз лакше 

сналажење туриста. 

Унапређење, промоција и креирање 

нових туристичких зона 

Туристичким зонама би се јасно 

ставило до знања локалним актерима 

који учествују у креирању туристичке 

понуде, шта је од општинског, 

градског и/или републичког 

туристичког значаја. Зонама би се 

добио већи приход и јасна визија где 

туристи највише воле да проводе 

време. Туристичке зоне драстично 

могу помоћи организацију и 

туристичких понуда генерално. 

Успостављање сарадње између 

Туристичке организације и 

културних, уметничких и музејских 

установа 

Формирање редовних и привремених 

радних тела у којима би учествовали 

представници локалних инстуција, са 

циљем заједничког договарања 

понуде и пакета којим би се привукли 

туристи. 

Организација и промоција 

туристичких тура 

Кроз формалне и неформалне видове 

редовних и мање редовних окупљања 

локални релевантних актера за 

туристичку понуду, планирала би се и 

организација и промоција 

туристичких тура. Циљ је повећање 
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броја туриста и продатих туристичких 

производа, али и подизање степена 

задовољности туриста који посећују 

Савски венац и Београд. 

Превод интернет презентације 

Туристичке организације Савског 

венца 

Локализацијом интернет презентације 

Туристичке организације Савског 

венца биће већа видљивост целокупне 

туристичке понуде општине, на више 

међународних нивоа. Приликом 

организације туристичке понуде у 

иностранству, агенције и индивидуе 

ће бити у прилици да прочитају све 

што их занима о дестинацији (Савски 

венац, Београд) или се баш за исту 

определе захваљујући информацијама. 

Израда нових промотивних 

брошура туристичких производа 

Савског венца 

Свеобухватна и сврсисходна брошура 

са свим релевантним информацијама 

о локалној туристичкој понуди је од 

кључне важности за велики промет 

туриста и добру експлоатацију 

њиховог времена на Савском венцу и 

Београду. 

Превод туристичких промотивних 

брошура 

Преводом туристичких брошура, 

више туриста ће бити у прилици (који 

се не служе српским језиком) да 

самостално обиђе поједине атракције 

или учествује у турама. 
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8.3. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 – ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ   
Кључни индикатори: 

- Смањен број неформалних насеља за 20% 

- Објављена 2 конкурса за доделу социјалне помоћи 

- Унаоређен капацитет установа социјалне заштите за сарадњу са привредом 

- Унапређени програми подршке трудницама и породиљама 

- Кадровски и технички унапређене установе социјалне и здравствене заштите 

- Повећање инвестиционог улагања у установе здравствене и социјалне заштите за 10% 

- Објављена 2 конкурса за подршку култури 

- Објављена 2 конкурса за подршку задравственој и социјалној заштити 

- Објављена 2 конкурса за подршку креативној индустрији 

- Пдоигнут капацитет установа и спортских удружења за писање и имплементацију пројектних предлога 

- Унапређење капацитета канцеларије за младе и сарадње са организацијама цивилног друштва 

- Израда локалног акционог плана за младе 

- Објављена 4 конкурса за подршку омладинском сектору 

Стратешки циљ Оперативни циљ Мере Опис мере 

Адекватна брига о угроженим групама 

становништва  

Подизање ефикасности 

система социјалне 

заштите  

Мапирање корисника социјалних 

права и услуга 

Упркос томе што се оваква мера 

и активност налази у оквиру 

надлежности других институција, 

општина би мапирањем 

корисника социјалних права и 

услуга створила праву слику о 

демографским приликама и 

неприликама на територији 

општине. На тај начин би се 

систематски могли планирати 

инстутиционални потези и 

инфраструктурни радови. 

Смањење броја неформалних насеља 

Кроз системски приступ и 

сарадњу са релевантним 

републичким органима, а уз 

потенцијалну подршку 
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међународних организација, 

приступиће се регулацији броја 

неформалних насеља. Кроз 

едукацију и инфраструктурно 

унапређење, као и адекватну 

социјалну бригу, становници 

неформалних насеља биће 

третирани. 

Континуиране активности на 

програмима доделе помоћи за 

избеглице и интерно расељена лица 

Као део редовних годишњих 

активности и помоћи социјално 

угроженим категоријама 

становништва, а у сагласности и 

према упутствима релевантних 

републичких инстанци, општина 

организује поделу помоћи за 

избеглице и интерно расељена 

лица (грађевински материјал, 

подршка у образовњу и сл.) 

Заједничка акција установа 

школског образовања и социјалне 

заштите са циљем подизања степена 

писмености 

Са циљем сузбијања 

неписмености, а у складу са 

Миленијумским циљевима и 

другим стратешким документима 

прокламованим од стране УН и 

ЕУ, општина ће подстаћи 

локалну коалицију формирану од 

стране свих релевантних органа, 

а и школа, како би се покренуо 

процес описмењавања (акција 

укључује и дигитално 

описмењавање). 

Формирање евиденција угроженог 

становништва са потребама, а који 

нису корисници социјалне помоћи 

по различитим основама 

Са циљем адекватног активирања 

социјалне локалне политике, кроз 

евидентирање корисника 

социјалне помоћи, а у сарадњи са 
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републичким органима биће 

утврђивани јасни спискови. Циљ 

је смањење стопе малверзација и 

адекватна социјална локална 

политика. 

Унапређење сарадње привреде и 

установа социјалне заштите 

Како би се подстакао процес и 

повећао обим добре социјалне 

политике, али и створио принцип 

друштвене кохезије, општина ће 

модерирати сарадњу привреде и 

органа социјалне заштите, са 

циљем инструментализације 

системске политике социјалне 

заштите угрожених лица. 

Подизање квалитета и 

организације и 

доступности здравствене 

и социјалне заштите 

Подршка трудницама и породиљама 

Кроз организацију школица и 

радионица труднице и породиље 

промовисаће се политика коју 

заговара Република Србија и 

релевантно министарство. 

Подизање капацитета установа 

здравствене и социјалне заштите за 

реализацију специјализованих 

програма за рани развој 

Организацијом трибина, 

конференција и конгреса на 

локалу подићи ће се капацитет 

запослених у установама 

социјалне заштите, чиме ће се 

адекватније одговорити на нове и 

модерне изазове у друштву. 

Промоција здравља и спровођења 

мера за очување и унапређење 

здравља 

Ова мера превасходно обухвада 

подстрекивање репродуктивних 

политика, односно мера. Идеја је 

да се општина определи на 

агресивно пропагирање политике 

великих породица, што је у 

складу са политиком Републике 
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Србије. Оваква мера, поред 

едукације и подизања свести, 

обухвата и поделу 

материјала/средстава који 

родитељима могу помоћи при 

родитељству и бризи о деци. 

Спровођење мера дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације у 

спречавању и сузбијању заразних 

болести на територији општине 

Савског венца 

Мера обухвата систематску 

организацију дезинскеције и 

дератизације, нарочито 

неформалних насеља и околних 

стамбених блокова. Поред 

активног спровођења поменутих 

мера, мера подразумева и 

заговарање код релевантних 

градских установа редовно 

одржавање стамбених блокова и 

зграда, са циљем превенције 

болести и зараза. 

Социјални развој 

Унапређење 

инфраструктуре 

социјалног развоја 

Јачање систематских капацитета у 

области заштите права пацијената  

Поред редовног општења са 

релевантним лицима за заштиту 

права пацијената (омбудсман), 

општина мора сопствене 

капацитете подизати у смеру 

заштите права пацијената, будући 

да је ту као сервис грађана, да 

прими примедбу и покуша да је 

реши у сарадњи са повезаним 

институцијама. 

Подизање капацитета установа за 

брзо реаговање у елементарним 

непогодама и ванредним приликама 

Мера подразумева разраду 

актвности при елементарним 

непогодама и успостављање боље 

сарадње са градским 

институцијама. Мера 

подразумева и предвиђање 
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потенцијалних сценарија 

(симулација) при елементарним 

непогодама. 

Унаређење капацитета установа за 

рад са информатичко-

комуникационим технологијама и 

здравствено-информационим 

системима 

Иако није у надлежности градске 

општине, Савски венац мора 

интезивно партиципарати у 

развоју локалног ИКТ система 

којима се прати стање 

пацијената, с обзиром да је једна 

од кључних снага општине 

уједно и доступност здравствене 

заштите. У оквиру ове мере, 

општина треба помоћи 

релевантним органима да израде 

сва могућа решења за потпуну 

модернизацију услуга. 

Кадровско и техничко унапређење 

капацитета предшколских установа 

Подстицање унапређења 

капацитета предшколских 

установа кроз локалну медијацију 

и организацију семинара; мера 

обухвата и прибављање разних 

техничких средстава за подизање 

капацитета, како би се 

едукациони процес адекватно 

водио. 

Инвестициона улагања у школске и 

предшколске установе 

Упркос мањку надлежности, 

општина ће инвестирати у 

школске и предшколске установе 

у складу са могућностима и 

плановима, који ће бити према 

републичким пропозицијама; 

мера предвиђа унапређење 

основних услова и материјала за 

рад, а основ за спровођење мере 
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је у циљу подстицања квалитета 

живота на територији оштине. 

Инвестициона улагања у установе 

здравствене и социјалне заштите 

Упркос мањку надлежности, 

општина ће инвестирати у 

установе социјалне заштите у 

складу са могућностима и 

плановима, који ће бити према 

републичким пропозицијама; 

мера предвиђа унапређење 

основних услова и материјала за 

рад, а основ за спровођење мере 

је у циљу подстицања квалитета 

живота на територији оштине. 

Изградња капацитета за 

сарадњу са цивилним 

сектором и развијање 

добрих односа 

Промоција друштвено одговорног 

пословања и бенефитима истог 

 Као део активне промоције 

друштвене кохезије и заговарања 

друштвене сарадње, општина ће 

организовати промоцију 

одговорног пословања и 

бенефите истих. 

Формирање координационе 

платформе у служби успостављања 

сарадњи установа, привреде и 

невладиног сектора, а у сврхе 

пројектног деловања 

У оквиру постојећих органа и 

радних тела ће бити формирана 

непосредна сарадња између 

установа, привред еи невладиног 

сектора, како бисе што боље 

одговорили на модерне изазове 

кроз пројектни менаџмент и 

грантове. 

Унапређење вештина и знања у 

циљу побољшања конкурентности 

на тржишту људских ресурса 

Организовање низа конференција 

и едукација како би се 

заинтересоване циљне групе (са 

дефицитом знања потребних за 

запослење) упутиле у све 

потребне вештине за радни 

ангажман; мера обухвата активну 
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сарадњу са невладиним сектором. 

Унапређење садржаја 

културе и спорта 

Мапирање креативних културних 

индустрија на територији општине 

Како би се оплеменила 

привредна активност, али и 

подстакла културна сарадња и 

уздизање становништва, општина 

ће покренути процес мапирања 

релевантних локалних актера у 

културној индустрији; циљ је 

учинити културу и модерне 

тековине доступније 

корисницима. 

Израда програма подршке 

иновативним идејама, културним 

индустријама, и уметничко-

забавним подухватима 

Како би се подстакла култура и 

уметност, као и развој истих, 

општина ће активно 

партиципирати у развоју и 

подизању капацитета културних 

индсутрија и забавних догађаја. 

Идеја је да се становништву 

приближи модерна култура и 

културне тековине, обогати 

традиција и туристичка понуда. 

Подизање капацитета музејских 

установа за писање и 

имплементацију пројеката 

финасираних од трећих страна 

Као део локалног активизма, 

општина ће организовти низ 

едукација у области обуке у 

пројектном менаџменту, 

намњеног установама културе, 

које ће нова знања употребити за 

прибављање средстава (грантова) 

за обављање основне делатности 

матичних установа. 

Подизање капацитета културних, 

уметничких и забавних установа за 

писање и имплементацију пројеката 

финансираних од трећих страна 

Као део локалног активизма, 

општина ће организовти низ 

едукација у области обуке у 
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пројектном менаџменту, 

намњеног установама културе, 

које ће нова знања употребити за 

прибављање средстава (грантова) 

за обављање основне делатности 

матичних установа. 

Подстицаји култури за реализацију 

манифестација 

Општина ће активно помагати 

културу кроз организацију и 

помоћ у организацији 

манифестација (нарочито 

забавних) које ће приближити 

културу становништву и 

употпунити туристичку понуду. 

Промоција школског и 

предшколског спорта 

Како би се млади у што већој 

мери развијали у правом смеру, 

општина ће интезивно радити на 

школском и предшколском 

спорту, кроз организацију и 

помоћ у организацији различитих 

такмичења и спортских 

манифестација за децу и младе. 

Подизање техничког и кадровског 

капацитета школских установа за 

организацију школског спорта и 

такмичења за школски узраст 

У оквиру ове мере, предвиђено је 

да се запослени школских 

установа оспособе за 

организацију спортских догађаја, 

као и да се умреже са 

релевантним актерима у овој 

области, како на локалу тако и н 

републичком нивоу. 

Унапређење капацитета спортских 

организација које се баве 

рекреацијом грађана свих узраста, са 

посебним фокусом на оне које имају 

програме за особе са инвалидитетом 

Општина ће активно подршати 

спортска удружења 

(професионална и рекреативна) 

да организују програме за 
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и старије особе становништво које нема великих 

додира са професионалним 

спортом; идеја је подстицање 

активизма и међугенерацијске 

сарадње. 

Формирање евиденције стања 

спортске инфраструктуре 

Израда локалне базе спортских 

објеката/капацитета, као и 

њихова евалуација, односно 

евалуација њиховог стања, са 

циљем прецизног планирања 

развијања истих и садржаја на 

територији општине. 

Изградња 

инфраструктуре и 

капацитета омладинског 

сектора 

Развијање интересовања код младих 

за ваншколске програме за 

конструктивно коришћење времена 

Како би млади што адекватније 

користили своје ваннаставно 

време, општина ће организовати, 

у сарадњи са локалним актерима 

(школама, невладиним 

организацијама и др.) допунски 

садржај за заинтересовану децу и 

младе. 

Јачање капацитета запослених у 

Канцеларији за младе 

Упућивање запослених из 

канцеларије за младе на све 

доступне 

обуке/семинаре/предавања. 

Сарадња  изабраног члана већа 

градске општине задуженог за младе 

и координирање сарадње са 

канцеларијом за младе и Саветом за 

младе 

Сарадња изабраног  члана већа 

задуженог за младе и 

институционализација односа 

између руководства градске 

општине и органа управа. 

Израда локалног акциног плана за 

младе и расписивање конкурса за 

реализацију и спровођење локалног 

акциног плана за младе 

Покренути инклузиван процес 

израде локалног акциног плана за 

младе, усвојити локални акциони 

план и након тога расписати 
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конкурс за спровођење акциног 

плана. 

Сарадња канцеларије за младе са 

организацијама цивилног друштва и 

уступања просторија 

Градска општина и канцеларија 

за младе би требало да ставе 

доступне просторије на 

коришћење организацијама које 

се баве младима 

  



85 
 

8.4. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 – ДОБРО УПРАВЉАЊЕ И ИДЕНТИТЕТ ОПШТИНЕ 
Кључни индикатори: 

- Увођење система једног шалтера 

- Израда мапе прописа 

- Израђена мапе намета које плаћа привреда 

- За 10% повећање услуга доступних преко еУправе 

- Израђена мапа докумената која је неопходна припвредницима  

- Одржане 2 обуке запослених о примени родног буџетирања 

- Увећање број буџетских линија/програма за 15% на којима је примењено родно буџетирање 

- Одржане 3 обуке за запослене у пројектном тиму 

- Увећање капацитета маркетиншког тима за 2 особе 

- Подигнут саобраћај званичних налога на друштвеним мрежама за 30% 

- Сајт општине преведен на 2 језика 

Стратешки циљ Оперативни циљ Мере Опис мере 

Унапређени институционални и 

управљачки капацитети 

унапређење 

администритивних 

процедура 

Оптимизација управних поступака  

за привреду и грађање 

Мапирање административних 

поступака на локалном нивоу 

према привреди и грађанима и 

преузимање модела поступака из 

Регистра, као и успостављање 

унапређене процедуре као услуге 

за привреду и грађане (преко 

шалтера и преко Портала 

еУправа), стално ажурирање 

поступка у складу са новим 

законским решењима. 

Достава личних докумената на 

адресу 

Проширити листу докумената 

који се достављају на кућну 

адресу, убрзати процес доставе и 

оптимизације како би се 

грађанима што пре достављала 

документа. 
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Оптимизација и мапирање 

административних поступака на 

локалном нивоу према привреди 

Једноставнија процедура, списак 

свих намета које плаћа привреда, 

потребна  докумената и друге 

административне процедуре. 

Увођење система једног шалтера. 

јачање људских 

капацитета општинске 

управе 

Подизање кадровских капацитета са 

циљем вођења одговорних јавних 

финансија 

Обука кадра који се бави 

финасијама на постепену 

примену родно одговорног 

буџетирања. С обзиром да је 

Влада РС усвојила план о 

постепеном увођењу РОБ на свим 

нивоима, треба постепено се 

припремати на пуну примену 

овог стандарда. 

Кроз пилот пројекте 

партнери- Координационо тело за 

РР, СКГО, експерти 

Писање и имплементација пројеката 

финансираних од стране трећих 

субјеката 

Ојачавање капацитета пројкетног 

тима (обуке за писање ЕУ 

пројеката, обуке за пројектни 

менаџмент и слично)  

а индикатор нек буде да се 

аплицира на 30% више конкурса, 

и да се 10% више пројеката 

реализује (одреди сам проценте) 

модернизација општинске 

управе кроз увођење 

информатичких алата и 

њихов трансфер привреду, 

социјални развој, туризам 

Унапређење канала комуникације 

ГО са грађанима путем друштвених 

мрежа и еПартиципације грађана 

Иако ГО Савски венац има добру 

комуникацију са грађанима, 

могуће је унапредити одређене 

секторе. Промоција и 

интезивнија комуникација путем 

канала на друштвеним мрежама 

(Facebook-u, Twitter-u, YouTube-
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и свакодневни живот 

грађана Савског венца 

u) како би се унапредила 

комуникација са грађанима али и 

маркетиншки боље представила  

ГО 

 

у систематизацији запослених 

потребно је запослити особу (или  

обучити особу која је већ 

запослена у оквиру градске 

управе)  која ће се искључиво 

бавити дигиталним маркетингом 

и комуникацијом са грађанима на 

професионалан начин. 

Интеграција електронских услуга са 

свих нивоа у информациони систем 

општине 

Проактиван приступ 

дигитализацији, у складу са 

дигиталном агендом коју 

пропагира Република Србија, је 

један од кључних циљева 

општине Савски венац. Идеја је 

да се што више електронских 

услуга имплементира кроз 

процесе који прожимају 

свакодневни рад општине. На тај 

начин грађани ће имати увид у 

рад локалног органа и 

транспарентност истог. 

Успостављање директне 

комуникације са грађанима кроз 

иновативне канале комуникације 

Користећи иновативне канале 

комуникације и модерну 

тековину (друштвене мреже и 

непосредне видове VOIP 

комуникације) општина ће бити у 

могућности да са грађаним 

оствари приснију комуникацију и 
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одговори на што више изазова. 

унапређење маркетиншког 

профила општине 

 

Интернационализација интернет 

презентације општине 

Општина ће превести интернет 

презентацију на неколико 

светских језика, чиме ће локалну 

заједницу приближити 

туристима, али и потенцијалним 

страним резидентима Савског 

венца. 

Подизање маркетиншких капацитета 

општине 

У оквиру ове мере општина ће 

организовати едукацију од стране 

маркетиншких експерата, како би 

подигла сопствене капацитете за 

промоцију мера и решења које 

општина нуди; идеја је да се 

грађанству приближе 

информације, а да се на проблеме 

брже одговори. 

Промоција инвестиционих 

потенцијала општине путем инфо-

табли и билборда 

Кроз интензивно маркетиншко 

деловање промовисаће се 

каталози и решења за привреду, 

односно инвестициони 

потенцијали општине Савски 

венац; овај вид промоције 

општина ће радити путем инфо-

табли и билборда. 

Промоција туристичких тура и 

културних манифестација путем 

инфо-табли и билборда 

Као део проактивног процеса 

развоја општине, од кључне је 

важности у свакодневну 

комуникацију укључити и 

промоцију туристичких 

потенцијала и производа; 

општина ће активно промовисати 

своје главне и од велике 
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важности манифестације и 

догађаје, који представљају 

туристички кључ и део традиције 

и идентитета општине. 

Постављање електронских инфо-

пултова и интерактивних екрана са 

информацијама о туристичким 

понудама широм општине 

Са циљем активације 

становништва, интерактивности 

и добре комуникације, општина 

ће приступи постављању 

интерактивних екрана, помоћу 

којих ће туристичка 

сигнализација бити 

распорстрањена, а туристи и 

локално становништво упућеније 

у све догађаје, туристичке 

производе и понуде. 
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8.5. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5 – ПРИРОДНИ ПОТЕНЦИЈАЛ И ЕКОЛОГИЈА 
Кључни индикатори: 

- Организована 4 семинара за стручно усавршавање и техничко оспособљавање администрације 

- Оснивање локалног Фонда за заштиту животне средине  

- Успостављена мрежа сарадње са локалним самоуправама и организацијама цивилног друштва 

- Израда Стратегије развоја и заштите биодиверзитета са акционим планом 

- Повећане зелене површине на територији општине за 10% у року од пет година 

- Израда студије о изворима светлосног загађења на територији општине  

- Израда пројеката заштите од буке звучним баријерама 

- Извршена санација приобаља реке Саве и реке Топчидерке  

- Лоцирати и уклонити 30% дивљих депонија на територији општине 

- Успостављање додатних четири локације за рециклажна острва у року од пет година 

- Извршена термовизијска снимања свих објеката на територији општине 

- Издвојена буџетска средства за пројекте енергетске ефикасности 

Стратешки циљ Оперативни циљ Мере Опис мере 

Унапређено искоришћење обале и 

приобаља  

Инфраструктурно јачање 

водотокова Савског венца 

 

Ојачавање бетонског корита 

Топчидерске реке 

У сарадњи са релевантним 

градским и републичким 

органима, а на основу искуства 

из поплава 2014.године, треба 

покренути пре свега процес 

заговарања, а потом и планирања 

инфраструктурног јачања корита 

реке Топчидерке, која приликом 

елементарних непогода 

представља велики проблем за 

неколико градских општина у 

Београду. 

Ојачавање бујичних токова 

Као део систематског бављења 

превенцијом од поплава и 

елементарних непогода, као и 

потенцијалних последица које 

могу да настану након истих, 
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треба радити санацију и јачање 

бујичних токова и других 

техничких „одвода“ са река и 

притока на територији општине 

Савски венац. 

Чишћење секундардних и 

терцијарих одвода ка реци Сави 

Као и за претходну меру, идеја је 

да се сви помоћни водотокови 

који представљају депозит воде 

из реке Саве ојачају, са циљем да 

не могу (или у што мањој мери) 

да направе штету. 

Инвестиционо одржавање приобаља 

реке Саве 

Мера превасходно предвиђа 

интезивно заговарање да градске 

службе и релевантни органи 

издвоје средства за уређење 

обале реке Саве, пре свега како 

би се град Београд заштитио од 

високог водостаја, а потом 

прироедио и адекватан садржај 

који би употпунио туристичку 

понуду и подигао квалитет 

живота. 

Прогресивна заштита животне средине 

Јачање институционалних 

капацитета за заштиту 

животне средине 

Развој финансијских инструмената 

за заштиту животне средине и 

одрживи развој 

Оснивање локалног Фонда за 

заштиту животне средине као 

посебног правног лица за 

програмско финансирање 

пројеката из области заштите 

животне средине, Креирање 

локалног акционог плана за 

зелене јавне набавке на 

територији општине 

Успостављање сарадње са другим 

локалним самоуправама у Србији и 

Организовање студијских посета 

локалних самоуправа са сличним 
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цивилним сектором еколошким проблемима, 

умрежавање кроз постојеће 

мреже (СКГО) и иницирање 

тематских мрежа из области 

заштите животне средине,  

едукације и семинари са 

цивилним друштвом 

Подизање капацитета општинских 

службеника за еколошко 

буџетирање 

Мера подразумева проактиван 

рад и ангажовање експерата који 

ће запосленима у општини 

предочити предности еколошког 

буџетирања. Еколошко 

буџетирање подразумева да се 

набавке које се планирају на 

годишењем нивоу спроводе на тај 

начин да постоји еколошка свест 

о материјалима, активностима и 

процесима. Односно, да се поред 

економске оправданости, активно 

користи и критеријум еколошке 

оправданости. 

Подизање капацитета општинских 

службеника за спровођење 

едукација у области заштите 

животне средине 

Запослени у општини морају 

бити добар пример становништу 

и свакодневно радити на ширењу 

мисли о заштити животне 

средине и важности еколошке 

свести; у оквиру мере општина ће 

у сарадњи са локалним актерима 

и експертима организовати низ 

предавања за запослене у области 

заштите животне средине. 

Развијање капацитета за пројектни 

менаџмент у области заштите 

Како би се премостили и решили 

кључни проблеми у области 
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животне средине животне средине, општине ће 

активно радити на едукацији 

запослених (а нарочито 

запослених у локалном развоју) 

за писање и извођење пројеката у 

области заштите животне 

средине. Кроз приступ 

еколошким фондовима и израду 

пројектних идеја које носе 

„зелену“ ноту, Савски венац ће 

постати еколошки покретач 

Београда. 

Унапређење свести о стању 

квалитета животне средине 

Организација кампање за грађане 

(и децу у школама) о стању 

квалитета животне средине на 

територији општине, ''црним 

тачкама'' и начинима за решавање 

– позивање на акцију – 

партнерство са општином у 

решавању наведених проблема. 

Унапређење квалитета 

медијума животне 

средине (вода, ваздух и 

земљиште, бука и 

светлосно загађење) 

Заштита биодиверзитета 

Израда Стратегије развоја и 

заштите биодиверзитета са 

акционим планом у сарадњи са 

Градским Секретаријатом за 

заштиту животне средине 

Развој алтернативних видова 

саобраћаја 

Унапређење постојеће и 

повећање бициклистичке и 

пешачке инфраструктуре 

Евидентирање и анализа извора 

светлосног загађења 

Израда студије о изворима 

светлосног загађења на 

територији општине Савски 

венац и акционог плана за 

смањење утицаја на здравље 
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грађана  и животну средину 

Планирање и извођење звучних 

баријера 

Израда пројеката заштите од 

буке звучним баријерама у 

близини прометних улица и 

других извора буке 

Креирање базе података о 

енергетској ефикасности јавних 

објеката 

Анализа постојећег стања кроз 

термовизијско снимање омоточа 

зграде, анализа система грејања, 

климатизације и вентилације 

објеката. 
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9. ПРОЈЕКТИ 
 

9.1. НОВО И СТАРО ЛИЦЕ САВСКОГ ВЕНЦА 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Израда локалног катастра загађивача 

9.1.1. 

КРАТАК ОПИС 

Формирање ИТ решења које би пописало 

и кванитификовало све загађиваче са 

територије општине Савски венац. Поред 

евидентирања, идеја је да се загађивачи и 

класификују – од оних који мање загађују, 

до екстремних загађивача. 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

- попис загађивача 

- класификација загађивача 

- израда ИТ решења/платформе за 

евидентирање загађивача – катастар 

- предлог мера за сузбијање загађења 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

 

Министарство заштите животне средине 

Град Београд 

Привредна комора Србије 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

700.000 РСД 

 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
„Грађанска патрола“ 

9.1.2. 

КРАТАК ОПИС 

Како би се на време евидентирали сви 

дефекти на територији општине Савски 

венац, а који су комуналне природе, 

општина ће подићи модерно платформско 

решење путем којег ће грађани редовно 

слати информације надлежној општини. 

Општина ће потом реаговати по пријави и 

за сваки проблем одговорити адекватним 

решењем. 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

- класификација потенцијалних проблема 

који требају да буду део платформе – шта 

грађани могу да пријаве? 

- израда платформе 

- промоција платформе 

- представљање решења 
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ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Министарство заштите животне средине 

Министарство грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре 

Град Београд 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

700.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Подизање капацитета одељеља за урбанизам и просторно планирање 

9.1.3. 

КРАТАК ОПИС 

Са циљем да релевантно одељење што 

брже и боље одговори на све изазове, 

општина ће креирати локални ГИС у који 

ће евидентирати све потребне 

информације релеватне за локални орган, а 

који не инкорпорира градски ГИС. Такође, 

општина ће иницирати платформску 

сарадњу са Градом, како би се на дневном 

решавали сви просторни и урбанистички 

изазови. 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

- дефинисање листе информација које ће 

бити евидентиране кроз локални ГИС 

- успостављање ГИС-а 

- успостављње комуникације локалног и 

градског ГИС-а 

- формирање делиберативног процеса са 

градом Београдом 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Министарство грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске 

послове града Београда 

Дирекција за грађевинско земљиште и 

изградњу града Београда 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

700.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Подстицање извођења „зелених кровова“ и „вертикалних башта“ 

9.1.4. 
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КРАТАК ОПИС 

Како би се Савски венац у потпуности 

модернизовао и приближио одрживом 

развоју, општина ће кроз финансијску 

подршку активно подржати стамбене 

зграде и заједнице које приступе изради 

„зелених кровова“ и „вертикалних башта“ 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

- информисање грађанства о томе шта су 

„зелени кровови“ и „вертикалне баште“  

- објављивање позива 

- одабир стамбених заједница које ће бити 

подржане 

- промоција одабраних стамбених 

заједница 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Министарство заштите животне средине 

Секретаријат за заштиту животне средине 

града Београда 

ЈКП Градско стамбено 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

5.000.000 РСД 

 

 

9.2. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Израда каталога пословног простора 

9.2.1. 

КРАТАК ОПИС 

Попис унапред формираних локација, које 

без или уз минимално улагање могу 

приведени одређеној економској намени, а 

потом препуштени на коришћење 

привреди. Каталог ће дати унапред 

дефинисане идеал-тип привредне 

делатности које могу бити обављане на 

одређеној локацији, одређене у складу са 

параметрима окружења. 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

- Снимање локација 

- предлог уређења 

- елаборација привредних делатности које 

је могуће развити на пописаним 

локацијама 

- додатна анализа 

- израда финалне верзије 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Град Београд 

Привредна комора Србије 

Секретаријат за привреду Града Београда 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

500.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Израда портала за привреду 

9.2.2. 
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КРАТАК ОПИС 

Унифицирање комуникације и 

успостављање јединствених канала 

комуникације са привредом је од 

есенцијалног значаја за прогресивни 

развој општине. Формирани портал ће 

привреди пружити информације о свим 

административним и техничким 

захтевима, али и правима, али и пружити 

информације о потенцијалним изворима 

финансирања њихових привредних 

подухвата 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

- израда силабуса портала 

- попис свих важнијих прописа и правила 

- попис свих потенцијалних извора 

финансирања 

- израда бета верзије 

- израда финалне верзије 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Град Београд 

Привредна комора Србије 

Секретаријат за привреду Града Београда 

Министарство за трговине, туризма и 

телекомуникација 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

1.000.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Online предузетничка обука 

9.2.3. 

КРАТАК ОПИС 

Услед повећаног обима потребе 

преношења знања у вези са 

предузетништвом и раним развојем 

привредне активности, организоваће се 

електронска (online) обука за све 

заинтересоване.  

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

- израда силабуса обуке 

- конкурс за пријаве 

- одабир учесника 

- електронска пријава 

- обука 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Град Београд 

Привредна комора Србије 

Секретаријат за привреду Града Београда 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

500.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Формирање туристичког кластера 

9.2.4. 
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КРАТАК ОПИС 

Са циљем унапређења привреде и туризма 

формираће се туристички кластер који ће 

окупити све релевантне субјекте за 

туризам са територије општине Савски 

венац. Циљ кластера је унапређење 

туристичке понуде кроз учење и сарадњу. 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

-  попис туристичких субјеката 

- слање позива 

- формално формирање кластера 

- почетак рада кластера 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Туристичка организација Београда 

Привредна комора Србије 

Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

700.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Унапређење туристичке сигнализације 

9.2.5. 

КРАТАК ОПИС 

Како би се туристи што боље сналазили 

приликом самосталног обиласка општине 

Савски венац и знаменитости општине, 

потребно је побољшати туристичку 

сигнализацију. Пројекат обухвата израду 

вишејезчних инфо-табли и боље 

реферисање и допуну гео-тачки на Гоогле 

систему (Гоогле Мапс). 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

- израда списка важних туристичких 

локација 

- класификација туристичких локација 

- израда табли 

- постављање табли 

- преглед гео-тачки у Гоогле Мапс систему 

- ажурирање гео-тачки у Гоогле Мапс 

систему 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Туристичка организација Србије 

Туристичка организација Београда 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

1.000.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Израда промотивних туристичких брошура 

9.2.6. 
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КРАТАК ОПИС 

Како би све знаменитости Савског венца 

биле доступне што ширим народним 

масама биће израђене промотивне 

туристичке брошуре на више језика, које 

ће бити дистрибуиране кроз поделу 

(штампани материјал) и електронски, 

путем мејлова и сајтова. 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

- израда силабуса промотивних брошура 

- фотографисање локација 

- израда дизајна брошура 

- штампа брошура 

- дистрибуција брошура 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Туристичка организација Савског венца 

Туристичка организација Београда 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

1.000.000 РСД 

 

 

9.3. ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Мапирање корисника социјалних услуга 

9.3.1. 

КРАТАК ОПИС 

У сарадњи са општинским Центром за 

социјални рад и невладиним 

организацијама организоваће се мапирање 

корисника социјалних услуга, које ће 

обухватити прикупљање основних 

података (пол, године старости, образовна 

структура, занимања и сл.). На тај начин 

створиће се база информација о насељима 

и деловима насеља помоћу које се може 

радити даље детаљно урбанистичко 

планирање. 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

- израда упитника 

- формирање списка насеља 

- теренски рад 

- обрада података 

- израда јединственог извештаја 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Центар за социјални  рад 

Организације цивилног друштва 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

1.300.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Промоција здравља и спровођења мера за очување и унапређење здравља 

9.3.2. 
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КРАТАК ОПИС 

Пројекат подразумева континуирано 

едуковање грађанства, а нарочито млађе 

доби, о болестима, превенцији и заштити 

од свих врста оболења, као и о важности 

редовног здравственог прегледа 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

- израда листа за едукацију 

- израда приоритетне листе објеката за 

промоцију едукације 

- промоција едукације 

- организовање едукација 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Секретаријат за здравство 

Министарство здравља 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

1.000.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Обука невладних организација за пројектно управљање 

9.3.3. 

КРАТАК ОПИС 

Са све већим повећањем тенденције да 

треће стране, али и органи Републике 

Србије, финансирају пројектне подухвате 

кроз пројектне захтеве, а и уз све веће 

одсуство финансијских средстава, 

неопходно је подићи капацитете 

невладиних организац, са циљем израде 

квалитетних пројектних предлога. Циљ је 

да се подигне степен успешности добијања 

средстава од донатора. 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

- израда листе учесника 

- израда силабуса обуке 

- спровођење обуке 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Регионална агенција за развој и европске 

интеграције Београд 

Привредна комора Србије 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

1.500.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Израда локалног акционог плана за младе за период 2019-2021 

9.3.4. 
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КРАТАК ОПИС 

Израда локалног акционог плана за младе 

за период 2019-2021 и постављање 

приоритета на који начин градска општина 

да унапреди положај младих 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

- Мапирање проблема младих 

- Истраживање 

- Обрада података 

- Израда ЛАП 

- Јавна расправа о ЛАП 

- Усвајање ЛАП 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Канцеларија за младе Града Београда 

Министарство омладине и спорта 

Организације цивилног друштва 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

500.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Реализација и спровођење локалног акционог плана за младе 2019-2023 кроз 

пројекте организација цивилног друштва 

9.3.5. 

КРАТАК ОПИС 
Реализација приоритета из локалног 

акционог плана у сарадњи са цивилним 

друштвом. Конкурс за организације 

цивилног друштва  

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 
- Расписивање конкурса за реализацију и 

спровођење ЛАП 

- Избор пројеката 

- Надгледање и вредновање пројеката 

- Евалуација пројеката 

- Измена приоритета за наредну годину 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Организације цивилног друштва 

Ученички парламенти 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
3.000.000 РСД 
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9.4. ДОБРО УПРАВЉАЊЕ И ИДЕНТИТЕТ ОПШТИНЕ 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Унапређење административних капацитета ГО 

9.4.1. 

КРАТАК ОПИС 
Мапирање административних поступака 

на локалном нивоу према привреди и 

грађанима и израда нацрта за преузимање 

модела поступака из Регистра, као и 

успостављање унапређене процедуре као 

услуге за привреду и грађане (преко 

шалтера и преко Портала еУправа), стално 

ажурирање поступка у складу са новим 

законским решењима. 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТ 
- Мапирање административних поступака, 

посебно оних које се односе на грађане 

- Мапирање административних поступака 

који се односе на привреду. 

- Израда упустства за  примене посупака из 

Регистра. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Организације цивилног друштва 

СКГО 

Град Београд 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
450.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Оптимизација општинских процедура са циљем подизања ефикасности 

приликом привлачења инвестиција и покретања инвестиционог циклуса 9.4.2. 

КРАТАК ОПИС 
Ради привлачења нових инвестиција и 

побољшања послвне климе неопходно је 

поједностављање бирократских 

процедута. То подразумева анализу 

процедура, намета и неопходне 

документације  које се односе на привреду 

и израда препорука за поједностављивање 

административних процедуре и смањење 

намета привреди у циљу повећања 

привредних активности на територији ГО 

Савски венац. 

 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 
- Анализа процедура, финансијких намета 

и прописа који се односе на привреду. 

- Израда препорука и акционог плана за 

промену бирократских процедура и 

намета.  

- Израда финансијске процене и анализе 

финансијског оптерећења привредника. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 
Организације цивилног друштва 

Финансијски експерти 

Привредна комора 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
1.000.000 РСД 
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

„Све на једном месту“ 
9.4.3. 

КРАТАК ОПИС 
У цињу подстицања привреде, једноствне 

и брзе административне процедуре су 

неопходност. С тога треба успоставити 

систем једног шалтера, на коме би 

привредници брзо и лако могли да заврше 

све бирократске процедуре.  

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

- Прикупљање података 

- Анализа података 

- Секундардно прикупљање података 

- Додатна обрада 

- Припрема предлога студије 

- Израда финалне верзије студије 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 
СКГО 

Организације цивилног друштва 

Привредна комора 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
350.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
„Буџет по мери свих грађана“ 

9.4.4. 

КРАТАК ОПИС 
Родно одговорно буџетирање тема је свих 

запослених у јавној управи, зато што 

свако на свој начин даје допринос изради 

и реализацији буџета. С тога је неопходно 

да се сви запослени едукују о томе шта 

ова стратегија значи и које су њене 

предности. 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 
- Припрема силабуса обуке 

- Анкета запослених 

- Улазни тест 

- Обука запослених у 

финансијком/буџетском одељену о 

примени РОБ.  

- Излазни тест 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Експерти из области РОБ 

Координационо тело за РР 

СКГО 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
200.000 РСД 
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Израда комункацијске стратегије 

9.4.5. 

КРАТАК ОПИС 
Израда коуникацијске стратегије и 

идентитета општине ради бoљег и 

успешнијег представљана потенцијала 

општине.  

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 
- Анализа капацитета и туристичких 

потенцијала градске оштине. 

- Израда комуникацијске стратегије. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Организације цивилног друштва 
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
500.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Подизање капацитета пројектног тима  

9.4.6. 

КРАТАК ОПИС 
Обука запослених у пројектном тиму за 

писање предлога пројеката, нацрта буџета 

и припреми пројектне документације.  

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

- Припрема силабуса обуке 

- Анкета запослених 

- Улазни тест 

- Обука за запослене у пројектном тиму 

- Екстерна процена капацитета пројектног 

тима 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 
Организације цивилног друштва 

Привредна друштва 

Привредна комора Србије 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
250.000 РСД 

 



106 
 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Унапређење административних капацитета ГО 

9.4.7. 

КРАТАК ОПИС 
Мапирање административних поступака 

на локалном нивоу према привреди и 

грађанима и израда нацрта за преузимање 

модела поступака из Регистра, као и 

успостављање унапређене процедуре као 

услуге за привреду и грађане (преко 

шалтера и преко Портала еУправа), стално 

ажурирање поступка у складу са новим 

законским решењима. 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТ 
- Мапирање административних поступака, 

посебно оних које се односе на грађане -

Мапирање административних поступака 

који се односе на привреду. 

- Израда упустства за  примене посупака из 

Регистра. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Организације цивилног друштва 

СКГО 

Град Београд 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
450.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

Интернационализација интернет презентације ГО Савски венац 

 

9.4.8. 

КРАТАК ОПИС 
Са циљем побољшања комуникације са 

привредом, али и туризмом, потребно је 

превести интернет презентацију ГО 

Савски венац. На тај начин ће садржај 

постати доступан свима и биће подигнута 

репутација саме општине, али и Града и 

Републике. 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 
- Успостављање матрице превода 

- Утврђивање статичног садржаја 

- Утврђивање динамичног садржаја 

- Превођење релевантног садржаја на 

енглески језик 

- Превођење релевантног садржаја на 

кинески језик 

- Превођење релевантног садржаја на 

руски језик 

- Превођење релевантног садржаја на 

немачки језик 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

Релевантне агенције 

Привредна комора Србије 

Туристичка организација Савског венца 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
500.000 РСД 
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9.5. ПРИРОДНИ ПОТЕНЦИЈАЛ И ЕКОЛОГИЈА 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Стручно усавршавање и техничко оспособљавање администрације 

 

9.5.1. 

КРАТАК ОПИС 
У циљу јачања институционалних 

капацитета за заштиту животне средине, 

потребно је додатно оспособити и 

унапредити знање упослених у 

администрацији општине. То ће се 

постићи организовањем низом 

обука/предавања од стране стручњака из 

ове области, као и преношење знања из 

локалних самоуправа које су се већ 

суочиле са проблематиком заштите 

животне средине.  

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 
- Формирање силабуса обуке 

- Одабир и контактирање стручних 

предавача 

- Обука изабраних упослених лица 

- Промоција  

 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 
Град Београд 

СКГО 

Секретаријат заштите животне средине 

Града Београда  

Министарство заштите животне средине 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
1.500.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Израда Стратегије развоја и заштите биодиверзитета са акционим планом 

9.5.2. 

КРАТАК ОПИС 
Како би смо очували постојеће стање 

биодиверзитета и омогућили даљу 

заштиту на територији општине Савски 

венац првенствено је потребно је израдити 

Стратегију развоја и заштите 

биодиверзитета са акционим планом.  

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 
- Преглед тренутног стања - анализа 

постојећег стања 

- Формирање радне групе 

- Израда Стратегије 

- Израда акционог плана  

- Промоција 
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ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 
Секретаријат заштите животне средине 

Града Београда  

Град Београд 

Министарство заштите животне средине  

Завод за заштиту природе Србије 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
2.000.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Израда Студије о изворима светлосног загађења на територији градске општине 

Савски венац  

 

9.5.3. 

КРАТАК ОПИС 
Светлосно загађење је свака непотребна 

емисија светлости у простор изван зоне 

који је неопходно осветлити до које 

долази због употребе нееколошких 

расветних тела који су и неправилно 

постављени. Лоше пројектовано или 

претерано осветљење може да буде узрок 

озбиљних психолошких и еколошких 

проблема: угрожава животне циклусе 

неких биљака и животиња, и омета људе у 

свакодневним активностима. Предложена 

студија би израдила анализу извора 

светлости на општини Савски венац и 

предложила мере да се светлосно загађење 

умањи. 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 
- Деск анализа 

- Израда катастра извора светлосног 

загађења 

- Анализа података 

- Израда предлога мера за унапређење и 

заштиту 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 
Секретаријат за заштиту животне средине 

Града Београда 

Министарство заштите животне средине 

Републике Србије 

Градски завод за заштиту здравља 

Завод за заштиту природе 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
1.000.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Катастар система јавног осветљења на територији градске општине Савски 

венац 

9.5.4. 
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КРАТАК ОПИС 
У циљу веће енергетске ефикасности и 

уштеде израдиће се катастар система 

јавног осветљења уз помоћ ГИС-а да би се 

урадила анализа и мере за побољшање 

стања. Након успостављања онлине 

катастра, систем ће моћи да се прати у 

реалном времену. 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 
- Анализа доступних докумената 

- Мапирање система јавног осветљења 

- Израда софтвера на основу ГИС-а 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 
ЈКП “Јавно осветљење Београд” 
Министартсво рударства и енергетике РС 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
2.500.000 РСД 

 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Израда пројеката заштите од буке звучним баријерама 

 

9.5.5. 

КРАТАК ОПИС 
Како би се суочили са проблемом буке на 

територији општине Савски венац, а 

имајући у виду прометност  саобраћајница 

које се налазе на територији општине као 

и других извора буке, потребно је 

израдити пројекат заштите од буке 

‘’зеленим баријерама’’.  

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 
- Израда стратешких карата буке 

- Прикупљање података 

- Истраживање о могућности постављања 

‘зелених баријера 

- Израда пројекта 

- Промоција  

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 
Град Београд 

Секретаријат заштите животне средине 

Града Београда  

Секретаријат за инспекцијске послове, 

сектор за грађевинску и урбанистичку 

инспекцију 

Секретаријат за саобраћај  

ЈП „Београд пут“ 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
2.500.000 РСД 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Санација и рекултивација дивљих депонија на територији градске општине 

9.5.6. 
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Савски венац 

КРАТАК ОПИС 
У сарадњи са надлежним иституцијама, 

ГО Савски венац ће санирати и 

рекултивисати дивље депоније на својој 

територији 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 
- Eвидeнција дивљих депонија 

- Израда студије за санацију и 

рекутливацију 

- Реализација 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 
Министарство заштите животне средине 

РС 

Агенција за заштиту животне средине РС 

Секретаријат за заштиту животне средине 

Београда 

ЈКП Чистоћа Београд 

ЈКП Зеленило  

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
година 1: 15.000.000 РСД 

година 2: 7.500.000 РСД 
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10. НАЧИНИ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ 
Стратегија одрживог развоја градске општине Савски венац за период од 2019. 

године до 2023. ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Београда“. 

Реализација дефинисаних приоритета Стратегије неће бити могућа без  

успостављања структуре и организације која ће координирати активности на  

реализацији Стратегије. Успешност реализације Стратегије зависи од свих 

заинтересованих страна и њиховог учешћа у њеној примени. У том смислу, неопходно 

је успоставити ефикасан институционални оквир на свим нивоима у оквиру општинске 

управе. 

Кључну улогу и одговорност за координацију и спровођење Стратегије имају 

председник/председница општине и Веће ГО Савски венац, као и друга одељења и 

радне јединице које одговорају поменутим органима. 

Улога председника/председнице општине биће да се у складу са законима и 

Статутом општине стара о укупном спровођењу дефинисаних планова и приоритета 

стратегије развоја. 

Активно учешће Општинског већа чији су чланови задужени за одређене секторе 

јесте кључно, и осигураће високи степен координације између сектора у циљу 

остваривања што веће рационалности у коришћењу буџетских средстава, сарадњу са 

донаторима ради обезбеђења додатних средстава, као и јаку политичку подршку за 

стратешке реформе. Чланови Већа имају обавезу да при креирању својих годишњих 

програма рада уврсте пројекте који у складу са предлозима предложеним у овој 

Стратегији. 

Активности Одељења за пројекте развоја односи се на стручне, административне и 

оперативне послове везане за координисање рада локалне управе у процесу реализације 

пројеката и активности из Стратегије, координацију јавног, приватног и цивилног 

сектора и праћење имплементације самог стратешког документа. Одељење за пројекте 

развоја прикупљаће повратне информације о реализацији, за коју су одговорне 

унутрашње јединице у оквиру ГО Савски венац, наравно, у складу са својим 

пословима, и на основу тога сачињавати извештаје за председника/председницу 

општине и Веће о динамици спровођења начела стратешког документа. Одељење за 

пројекте развоја водиће рачуна о видљивости Стратегије, промовисаће активности у 

локалним   медијима и на интернет страницама општине о процесу остваривања 

одрживог развоја и редовно ће информисати јавност о свим активностима у вези са 

Стратегијом. 

Према  потребама,  за  екстерну  евалуацију  и  стручну  техничку  помоћ  биће  

ангажована Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд или други 

експерти. Било да се евалуација спроводи интерно или екстерно, спровођење 

Стратегије ће се оцењивати у светлу испуњавања циљева и ефеката који се желе 

постићи. У складу са потребама, узимајући у обзир доношење финансијског плана на 

националном нивоу, промене у неком од развојних приоритета, отварање нових 

донаторских програма итд., усвојиће се корективне мере које ће иницирати ревизију и 

допуну Стратегије. 
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Сви извештаји и компаративни налази који се формирају за време важења 

Стратегије послужиће у новом циклусу стратешког планирања. 


