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подижу квалитет живота и опле-
мењују свакодневицу свих нас, 
становника Савског венца. У на-
редном периоду можете да оче-
кујете и нова игралишта на новим 
локацијама, још више уређених 
јавних површина, бројне манифе-
стације, културне садржаје и тра-
диционално бесплатне програме. 
За мене је највећи успех када ви-
дим да сте и ви задовољни. Ваша 
писма подршке и похвале, које 
свакодневно добијамо, потврда 
су да се труд, марљив, одговоран 
и посвећен рад, огромна енергија 
и преданост коју улажемо мој тим 
и ја, исплате.

Као и до сада, наша врата су увек 
отворена за вас. Дођите да разго-
варамо, да радимо заједно и да 
заједно доприносимо да наш Сав-
ски венац буде још боље и лепше 
место за живот.

Идемо даље!

Ирена Вујовић

Председница Градске општине 
Савски венац

Поштовани грађани,

Захвална сам вам на поверењу, 
подршци, на вашој отворености 
и решености да заједно с нама 
унапређујете нашу општину, коју 
волимо и којом се поносимо. Сав-
ски венац више није запуштена 
општина као што је била до пре 
само неколико година. Савски 
венац се данас гради, уређује, 
улепшава, мења набоље, а кључ 
свих тих позитивних промена 
сте управо ви јер сте препознали 
нашу визију, подржали политику 
напретка, политику будућности, 
и укључили се у рад своје локал-
не заједнице. Хвала вам што нам 
својом подршком дајете мотива-
цију да радимо још више и боље 
за добробит наше општине и свих 
вас, њених грађана.

Као што је важно све што смо до 
сада заједно постигли, још ва-
жније је оно што нам предстоји 
у наредном периоду. На Савском 
венцу се одвијају важни пројекти, 
а ове године нас тек очекују рекон-
струкције улица, уређење Савског 
трга... Осим градских пројеката 
на Савском венцу који доприносе 
функционалнијем и лепшем из-
гледу наше општине, подједнако 
су важни и мањи пројекти који 
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Скупштина ГО Савски венац

ОДРЖАНЕ 21. И 22.  
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Одборници Градске општине Савски венац су на 
21. седници, одржаној 27. децембра 2018. годи-

не, усвојили Одлуку о буџету Градске општине Савски 
венац за 2019. годину, заједно с кадровским планом 
Управе ГО Савски венац и Правобранилаштва ГО Савски 
венац за 2018. годину. 

Пред одборницима Скупштине општине нашлa се и 
Одлука о сталним манифестацијама у области спор-
та од значаја за Градску општину Савски венац, као и 
Решење о именовању чланова Општинског савета ро-
дитеља ГО Савски венац за школску 2018/19. годину. 
На одржаној седници Скупштина ГО Савски венац је 
усвојила и решења о разрешењу, а затим и o имено-
вању члана Управног одбора Туристичке организације 
Градске општине Савски венац. 

На 22. седници Скупштине општине одборници су се 
упознали с Информацијом полицијске станице Савски 
венац о стању јавне безбедности на територији Градске 
општине Савски венац. Изабрани су нови члан Већа, 
као и члан Управног одбора Туристичке организације 
Градске општине Савски венац. 

Одборници су затим усвојили годишње извештаје 
о раду председнице и Већа ГО Савски венац, Упра-
ве, Правобранилаштва, као и Заштитника грађана 
за 2018. годину. Извештаје су поднели и Туристичка 
организација ГО Савски венац, њен Управни и Над-
зорни одбор, као и Установа културе Дечји културни 
центар „Мајдан” и управни и надзорни одбор ове ус-
танове. 
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РЕШЕН ПРОБЛЕМ СА ГРЕЈАЊЕМ
ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕФАН НЕМАЊА”  
ПРИКЉУЧЕНА НА ДАЉИНСКИ СИСТЕМ ГРЕЈАЊА

Основна школа „Стефан Немања” почетком ове године прикључена је 
на даљински систем грејања, чиме је решен дугогодишњи проблем с 

грејањем у овој образовној институцији. Новоизграђену грејну страницу у 
школи обишли су председница општине Савски венац Ирена Вујовић, за-
меник градоначелника Горан Весић и председник Скупштине града Бео-
града Никола Никодијевић.

Горан Весић је том приликом истакао да је озбиљан проблем, који је по-
стојао у овој школи до пре неколико месеци, успешно решен и да је сис-
тем грејања промењен. 
– Ова школа се до скоро грејала на пелет, односно на угаљ и дрва, што је 
скоро несхватљиво за школу у центру Београда. Појавили су се и пробле-
ми у смислу задимљености просторија, те је локална самоуправа реагова-
ла и уз подршку Града Београда школа је прикључена на гас – рекао је он.
Весић је подсетио да је проблем с грејањем трајао неколико месеци и да 
су се у јавности појављивале различите приче. 

– Ми као Град Београд завршава-
мо наш предлог мреже основних 
школа, који шаљемо Министар-
ству просвете, науке и технолош-
ког развоја до краја недеље, у 
који је укључена и ова школа, што 
даље значи да ће она остати ос-
новна школа – нагласио је заме-
ник градоначелника и додао да 
сва неистинита нагађања о томе 
да ће се у овом здању обављати 
предшколска настава нису тачна.  
Према његовим речима, посао је 
веома брзо урађен током школске 
године, што је изискивало много 
напора.
– Највећи посао изнели су Славко 
Гак и Ирена Вујовић и овом при-
ликом им захваљујем, као и Се-
кретаријату за заштиту животне 
средине, који је и финансирао овај 
пројекат. С општином ћемо дого-
ворити постављање нове ограде 
и реконструкцију фасаде, јер ова 
школа заслужује боље услове и 
уређеније просторије – рекао је 
заменик градоначелника. 
Весић је подсетио да је ово један 
у низу решених проблема када је 
у питању гашење котларница које 
функционишу на угаљ и дрва, а от-
варање нових на гас, које су погод-
није за очување животне средине.
– Нажалост, овде смо имали и ску-
пове родитеља који нису имали 
много поверења у нас и овај проје-
кат, али се на крају показало да 
смо решили проблем с грејањем 
који је постојао десетинама годи-
на и који нико није желео да реша-
ва – закључио је Весић. 
Председница општине Савски 
венац Ирена Вујовић изразила 
је задовољство што је проблем 
с грејањем у школи „Стефан Не-
мања” решен.
– Ова школа имала је вишедеце-
нијски проблем с грејањем и зах-
ваљујући иницијативи општине и 
брзој реакцији града успели смо 
да на радост ђака и родитеља ре-
шимо тај проблем. Општина Сав-
ски венац сарађује са свим основ-
ним школама на својој територији. 
У последње две и по године у ову 
школу смо уложили четири мили-
она динара, уредили смо тоалете, 
салу за физичко, а током ове го-
дине издвојили смо још милион 
динара за текуће одржавање. Наш 
циљ је да деца у школи проведу 
време што боље, безбедније и 
квалитетније и зато ћемо и даље 
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ЕКО-ПАТРОЛА 
ЗА УРЕЂЕНИЈИ  
САВСКИ ВЕНАЦ

Еко-патрола Градске општине 
Савски венац активно ради на 

уређењу јавних зелених површина 
на територији општине. Екипе су 
свакодневно на терену, а у прет-
ходном периоду је на иницијативу 
грађана уређено више од 65 за-
пуштених јавних површина. 

Такође, сарадњом Општине Савски 
венац и ЈКП „Градска чистоћа” по-
четком марта уклоњена је и дивља 
депонија на падини испод Малешке 
улице, чиме је реализована још јед-
на иницијатива грађана. 

Да се Еко-патрола показала као 
добар пројекат, говори и све већи 
број похвала од наших суграђана 
које пристижу на адресу Општине. У 
наредном периоду настављамо ис-
том динамиком с истим циљем, да 
нашу општину учинимо уређенијим 
и лепшим местом за живот.
Захтев за интервенцију Еко-патро-
ле грађани могу предати на писар-
ници Oпштине сваког радног дана 
од 7.30 до 15.30 часова или посла-
ти на имејл адресу: ekopatrola@
savskivenac.rs.

наставити да разговарамо и консултујемо се с родитељима и директорима 
школа, као што смо чинили и до сада – поручила је председница општине.
Председник Скупштине града Никола Никодијевић је овом приликом на-
гласио да су реконструкција и повећање капацитета магистралног топло-
вода од топлане „Нови Београд” према Сењаку омогућили да се на систем 
даљинског грејања прикључе нови привредни субјекти и јавне устано-
ве. Он је подсетио да је од 1990. године до данас угашено око 1.500 кот-
ларница у граду, а план је да их за три године више не буде. 
– Радимо на повећању енергетске ефикасности и подизању квалитета жи-

вота у Београду. Ово је велика ствар за ученике ОШ „Стефан Немања”, а 
наставићемо с овим послом јер нам је квалитет живота наших грађана на 
првом месту – рекао је Никодијевић. 
Обиласку школе присуствовали су помоћник градоначелника Алекандар 
Марковић, секретар за образовање и дечју заштиту Славко Гак, в. д. се-
кретара за заштиту животне средине Ивана Вилотијевић, председник 
Скупштине општине Савски венац Немања Берић и директор ове школе 
Сава Јерковић. Ученици ОШ „Стефан Немања” су у знак добродошлице за 
госте организовали приредбу, у којој су присутни уживали.

ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА РЕСАВСКЕ УЛИЦЕ

Реконструкција Ресавске улице, која 
је била у веома лошем стању, по-

чела је 9. марта у делу од Немањине 
до Вишеградске улице. У првој фази 
радова за саобраћај је затворен потез 
од Немањине до Бирчанинове улице.
Обнову ове саобраћајнице иницира-
ли су грађани Савског венца, а како 
је навео заменик градоначелника Го-
ран Весић, у Ресавској се ради заме-
на читаве коловозне конструкције, 
тротоара с обе стране коловоза, као и 
комплетна замена водоводних, кана-
лизационих и топловодних цеви.
Заменик градоначелника додао је да 
ће се радови одвијати по фазама, те 
да ће сви радови у Ресавској, од Не-
мањине до Вишеградске улице, бити 
завршени до јула ове године. 
Радове изводи ЈКП „Београд пут”.

Пре

После
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Скупштина ГО Савски венац

Општина Савски венац трећу годину заредом орга-
низује многобројне бесплатне програме и акције 

за своје најстарије суграђане. Једнодневни и дводнев-
ни излети, бесплатна рекреација, радионице, дружења 
само су неки од садржаја које је Општина обезбедила 
за своје сениоре. 
„Брига за старије суграђане један је од наших приори-
тета и трудимо се да им пажњу посвећујемо током чита-
ве године. Управо ослушкујући њихове жеље и предло-
ге, настојимо да им обезбедимо што више бесплатних 
програма и садржаја и да на тај начин изађемо у сусрет 
њиховим потребама”, наводи председница општине 
Ирена Вујовић.

Ипак, програм за који влада највеће интересовање и који 
константно има велики одзив сениора са Савског венца 
су једнодневни и дводневни излети. 
Ове бесплатне туристичке туре пензионерима пружају 
јединствену прилику да путују по Србији и упознају кул-
турно-историјске знаменитости и природне лепоте наше 
земље. Златибор, Тара, Врњачка Бања, Авала, Космај, 
само су неке од  дестинација које су до сада посетили. 
Ни наши сениори не крију задовољство што захваљујући 
излетима, али и осталим бесплатним акцијама на леп на-
чин проводе своје пензионерске дане, па су с нама поде-
лили своје утиске с ових путовања.

ЗА СРЕЋНИЈЕ ТРЕЋЕ ДОБА
БРИГА ЗА НАЈСТАРИЈЕ ЈЕДАН ОД ПРИОРИТЕТА ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

6
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„Дестинације које обилазимо су фантастичне, обилази-
мо и манистаре – Жичу, Љубостињу и имамо прилику 
да се током ових путовања присетимо свега што се зове 
наша историја. Оно што бих посебно истакао је брига 
и начин на који се организују ови бесплатни одласци. 
Зато бих нарочито захвалио председници општине која 
на један фамилијаран, комшијски начин брине о нама 
старијима. Ово су велике групе, али људима то страшно 
много значи ”, искрен је Драган Ускоковић.

Пензионерка Лепосава Лукић истиче да јој се највише 
допада та, како је рекла, брига општине за старију попу-
лацију и додаје да су излети, на које редовно одлази, ор-
ганизовани врло квалитетно, уз изузетан смештај, забаву 
и обилазак културно-историјских знаменитости.
Иако је Савски венац општина на којој живи велики број 
најстаријих Београђана, међугенерацијска солидарност 
је овде можда највећа. 

На бесплатне излете у 
организацији општи-
не до сада је путовало 
више од осам хиљада 
пензионера, а како 
истиче председница 
општине, излети се 
организују с циљем 
да се слободно време 
најстаријих житеља 
Савског венца испуни 
занимљивим и квали-
тетним садржајима. 
„Стално мењамо дес-
тинације у Србији које ће посетити, а када су у питању 
дводневни излети, за све који се пријаве обезбеђени су 
смештај и исхрана у хотелу, као и лекарска екипа која иде 
као њихова пратња”, каже Ирена Вујовић.

Осим уживања у богатом историјском садржају и обилас-
ку најлепших предела наше земље, добро дружење се 
увек настави у ресторану уз музику, забаву и дивно рас-
положење, а наши старији суграђани се враћају с ових 
путовања с позитивним утисцима и лепим успоменама, 
те се увек поново радо одазивају на ове акције.

Чињеница да су бесплатни излети најомиљенији у односу 
на све остале бесплатне програме које Општина Савски 
венац организује за своје сениоре свакако је подстрек да 
се овакви програми наставе и убудуће.



за наше грађане
ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ ЗА СВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Члан Већа општине Савски венац Урош Трипковић и представник ком-
паније „Mineco Plus doo” Сава Мандић посетили су почетком фебруа-

ра ОШ „Петар Петровић Његош” и том приликом донирали интерактивну 
таблу за потребе ове школе. Донација је уручена директорки школе Весни 
Барачков.

Приликом обиласка школа на Савском венцу Трипковић је рекао да су зах-
ваљујући друштвено-одговорној компанији „Mineco Plus doo” обезбеђене 
интерактивне табле за свих шест основних школа на територији општине, 
као и значајан део материјала за опремање Монтесори кабинета у школи 
„Антон Скала”.
Весна Барачков, директорка ОШ „Петар Петровић Његош”, захвалила је 
Општини Савски венац и Компанији „Mineco Plus” што излазе у сусрет по-
требама деце, али и наставника. Она је додала да је донирана табла веома 
значајна за опремење школског кабинета за физику и хемију, који је про-
шле године и реновиран захваљујући општини Савски венац.
Сава Мандић, директор „Mineco Plus doo” казао је да се улагањем у обра-
зовање улаже у будућност, те да је задовољство ове компаније да пружи 
подршку унапређењу услова за рад у основним школама.
У модерним учионицама интерактивна табла представља незаменљив 
ресурс који у великој мери надмашује употребну вредност зелених и бе-
лих табли. Користи се за писање, цртање, измене написаног текста и уп-
рављање дигиталним и интерактивним садржајима. Као таква ова табла 
представља готово бесконачан ресурс за писање, а у сарадњи са рачунаром 
сав написани садржај се може сачувати и касније поново користити.

ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Сајам средњих школа и овог марта одржан је у ОШ „Исидора Секулић” 
с циљем да се ученицима завршних разреда основне школе омогући 

да лакше донесу одлуку о даљем школовању. Сајам је отворио секретар 
Скупштине Градске општине Савски венац Сава Мартиновић заједно с ди-
ректорком ОШ „Исидора Секулић” Виолетом Вукчевић.
Мартиновић је пожелео срећу будућим средњошколцима при одабиру 
школе по својој мери јер, како је навео, тај избор много утиче на животни 
пут којим ће ићи.

Он је додао да је ово највећи и 
најпосећенији Сајам средњих 
школа до сада у Београду и да се 
из године у годину повећава број 
излагача, што додатно говори о 
његовом значају.
На овогодишњем сајму учество-
вало је око 35 државних и приват-
них гимназија и средњих стручних 
школа с територије Београда.
Своје штандове имале су гимна-
зије „Свети Сава”, „Филолошка”, 
„Осма београдска гиманзија”, „Ра-
чунарска”, „Стефан Немања” и ос-
тале београдске гимназије.  Пред-
ставиле су се и средње стручне 
школе, попут  Угоститељско-турис-
тичке  школе, Геодетске техничке 
школе,  Графичке школе, Средње 
стручне војне школе, неколико 
медицинских школа из Београда, 
Школе за дизајн текстила и бројнe 
другe.

У посебним изложбеним просто-
рима представници школа изла-
гали су промотивни материјал, 
радове и рукотворине својих уче-
ника, док су професори и ђаци 
пружали све потребне информа-
ције посетиоцима сајма.
Сајам средњих школа био је при-
лика да се ученици и њихови ро-
дитељи на једном месту информи-
шу о условима за упис у средње 
школе, образовним профилима 
који се нуде, перспективи одређе-
них занимања, као и о начину 
рада школа које су се  представиле 
на сајму.
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− Жене су увек биле кохезиони фактор нашег друштва, а данашњи дан је 
прилика да се подсетимо на то шта смо постигли до сада и да видимо шта 
још можемо да урадимо да би жене биле равноправније и више заступље-
не у друштвеном, економском и политичком животу − рекла је том прили-
ком председница општине.
У сусрет Међународном дану жена у Кући краља Петра на Сењаку одржана 
је и међународна конференција на тему родне равноправности и права 
жена. Конференцију је организовала Амбасада Румуније у Србији, а реа-
лизована је уз подршку Општине Савски венац. 

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ ДОБИЛА 
СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015

Градска општина Савски венац испунила је услове стандарда квалитета 
ISO 9001:2015, чиме су омогућене боља организација и продуктивност 

запослених у управи. Тим поводом директор сертификационе куће TÜV 
Rheinland InterCert Владимир Тодоровић уручио је председници Ирени 
Вујовић сертификат који потврђује да је рад Управе Градске општине Сав-
ски венац унапређен, и то пре свега у домену квалитета и ефикасности пру-
жања услуга грађанима.
Према речима Ирене 
Вујовић, овим серти-
фикатом је потврђено 
да Општина Савски 
венац испуњава че-
тири принципа добре 
управе − одговорност, 
ефикасност, транспа-
рентност и усмере-
ност ка кориснику, од-
носно грађанима.
Начелница Управе 
Градске општине Сав-
ски венац Александра 
Кузмановић објасни-
ла је да стандард ISO 
9001 подразумева 
унифициране проце-
дуре и тачан редослед 
радњи у свим општин-
ским пословима.

ТРАДИЦИОНАЛНО 
ДРУЖЕЊЕ  
У КУЋИ КРАЉА ПЕТРА 
ПОВОДОМ 8. МАРТА

Општина Савски венац обеле-
жила је Међународни дан 

жена традиционалним дружењем 
са суграђанкама у Кући краља Пе-
тра Првог на Сењаку. За даме је 
приређен коктел, а симболичне 
поклоне − цвеће и карте за пред-
ставе у Театру на Брду, уручили су 
им председница општине Ирена 
Вујовић и чланови Већа Општине 
Савски венац Урош Трипковић и 
Данијела Мирјанић. Догађају је 
присуствовао и др Владо Батно-
жић, директор Завода „Железнице 
Србије“.

Вујовићева је дамама честитала 
празник нагласивши да о правима 
и положају жена треба да се раз-

говара сваког дана, а не само 8. 
марта, када се обележава Међуна-
родни дан жена.
Она је додала да Општина Савски 
венац већ трећу годину заредом 
обележава 8. март у Кући краља 
Петра уз дружење и разговор са 
својим суграђанкама. 



− Ово је друга година заредом да 
се ове обуке реализују у општини 
Савски венац. Сертификат обуке 
„Пут до успешног предузетника” је 
формални услов да ови људи могу 
да аплицирају на јавном позиву за 
самозапошљавање, а овде су има-
ли прилику да науче како да покре-
ну сопствени бизнис и да направе 
свој бизнис-план − навео је Берић.
Он је додао да је један од приори-
тета општине Савски венац управо 
подршка и подстицај да се грађа-
ни запошљавају.
− Прошле године основали смо и 
Савет за запошљавање ГО Савски 
венац, чиме смо сарадњу с Нацио-
налном службом за запошљавање 
унапредили у области спровођења 
мера активне политике запошља-
вања. Пратимо политику Владе Ср-
бије и града Београда у вези с пи-
тањем смањења незапослености, а 
у претходном периоду спроводили 
смо различите пројекте у сарадњи 
с компанијама, институцијама и удру-
жењима. Трудићемо се да овакве 
примере добре праксе наставимо 
и убудуће − рекао је Берић.
Заменик директора Филијале НСЗ 
за град Београд Синиша Кнежевић 
захвалио је општини Савски венац 
на успешном заједничком подух-
вату, а полазницима је пожелео 
много успеха у раду.
− Pасписани cy јавни позиви за 
2019. годину и очекују нас пре-
зентације у свим београдским 
општинама и другим привредним 
субјектима, где ћемо саопштити 
предузетницима, као и заинтере-
сованим незапосленим лицима 
које висине средстава могу да оче-
кују и све друго што их може зани-
мати у вези с презентацијом − по-
ручио је Кнежевић.

− Самим тим, добијањем сертификата општине се сврставају у одабрану гру-
пу локалних заједница у Србији које су суштински и дугорочно посвећене 
свом развоју и које гарантују да ће грађани и потенцијални инвеститори до-
бити услуге и информације на најбољи могући начин − навела је Кузмановић.

Увођењем ISO 9001:2015 стандарда менаџмента квалитета Градска општи-
на Савски венац показује како и у ком правцу жели да се развија у будућ-
ности – поручили су представници општинског менаџмента с председни-
цом општине на челу.

УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ПОЛАЗНИЦИМА ОБУКЕ  
„ПУТ ДО УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА”

Дводневна обука „Пут до успешног предузетника”, коју je организoвала 
Национална служба за запошљавање у сарадњи с општином Савски 

венац, завршена је свечаним уручивањем сертификата полазницима у 
Свечаној сали општине.
Обуку је успешно завршило више од 40 незапослених грађана који желе 
да покрену сопствени бизнис, а сертификате су им уручили председник 
Скупштине општине Савски венац Немања Берић и заменик директора 
Филијале НСЗ за град Београд Синиша Кнежевић.
Немања Берић је честитао полазницима и пожелео им успех у реализацији 
својих пословних идеја.
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Београд је довољно велики град 
да нема потребе да има само један 
трг, већ треба да има више цента-
ра, од којих ће један бити и Савски 
трг. У крају који ће бити преуређен 
већ се ради реконструкција Улице 
Краљевића Марка, а у плану су ре-
конструкције Херцеговачке и Трав-
ничке улице, као и Карађорђеве 
и Савске, где се налази и Булевар 
Вудроа Вилсона и где се у Београ-
ду на води прави највећи нови 
парк – навео је Весић.

Јанез Кожељ је рекао да је сваки 
конкурс својеврстан фестивал идеја 
и да га радује што је пронађено ре-
шење за веома сложену ситуацију 
какав је Савски трг.
Важно је да смо нашли решење за 
повезивање старог с новим делом 
града, за положај споменика, као и 
булевара с дрворедом и трамвајем. 

Награђен предлог шпанских архите-
ката донео је одличну идеју, тако-
рећи трга у тргу, тако да представља 
сцену или театар – рекао је Јанез 
Кожељ захваливши свим учесници-
ма конкурса.
Нa кoнкурсу je пoбeдиo тим бирoa 
из Шпaниje „Fenwick Iribarren 
Arcitects”, кoји прeдстaвљajу Maрк 
Фeнвик и Хaвиjeр Ирибaрeн. Другу 
нaгрaду дoбили су слoвeнaчки aрхи-
тeктa Рoк Жнидaршич и њeгoв тим, 
a трeћу тим из Кaлифoрниje.

НОВИ ИЗГЛЕД САВСКОГ ТРГА  
МЕЊА ИМИЏ ЦЕНТРА БЕОГРАДА

У Старом двору отворена је изложба радова који су учествовали на 
међународном конкурсу за подручје Савског трга и сквера на углу Ка-

рађорђеве и Травничке улице. Изложбу је отворио заменик градоначел-
ника Београда Горан Весић, а догађају су присуствовали градоначелници 
Београда и Љубљане проф. др Зоран Радојичић и Зоран Јанковић, као и 

председник и потпредсед-
ник комисије Јанез Козељ 
и Милутин Фолић, затим 
председник Скупштине гра-
да Београда Никола Нико-
дијевић, заменица пред-
седника Скупштине града 
Андреа Радуловић, пред-
седник Скупштине општине 
Савски венац Немања Бе-
рић, помоћник градоначел-
ника Андреја Младеновић 
и секретар за културу Иван 
Карл.

Изложба се састоји од 25 радова који су ушли у ужи избор и који су добили 
највише гласова, док победнички рад архитеката из Шпаније приказује како 
ће изгледати Савски трг већ од ране јесени ове године – рекао је Весић.
Он је прецизирао да ће Савски трг постати пешачка зона с доста зеленила и 
са спомеником Стефану Немањи, који се тренутно израђује у Москви. 
– Иза споменика налазиће се зграда железничке станице. Она ће бити прет-
ворена у објекат културе и тако ћемо спојити стари део града с новим делом, 
као што је Београд на води, и добићемо потпуни преображај Савамале, која 
ће бити централни градски трг – рекао је заменик градоначелника и додао да 
ће за неколико година на Савском тргу бити станица метроа и да ће се до њега 
лако долазити преко новог савског и пешачког моста.
Весић је нагласио да ће Савски трг просторно бити највећи београдски трг, 
већи и од Трга Pепублике.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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Скупштина ГО Савски венац
– На подручју Града Београда 
спроведена је обука за 18 незапос-
лених жена. Програм се спроводи 
у сарадњи с градовима који обез-
беђују простор за спровођење 
обуке и радне праксе, а један од 
разлога што је на подручју Београ-
да наш партнер општина Савски 
венац јесте то што председница 
општине Ирена Вујовић води Са-
вет за родну равноправност Града 
Београда који подржава и про-
мовише програме за друштвену 
и економску афирмацију жена – 
рекла је Јовановић.
Директор Националне службе за 
запошљавање Зоран Мартиновић 
поручио је да су управо жене циљ-
на група коју Национална служба 
за запошљавање планира више да 
укључи у разне програме и мере 
запошљавања и да ће се са овак-
вим програмима наставити и на-
редне године.

Догађају је присуствовала и чла-
ница Градског већа и Савета за 
родну равноправност Града Бео-
града Елена Билић.

ДОБАР ПРИМЕР 
САРАДЊЕ
ПОТПИСАН СПОРАЗУМ 
О РАЗУМЕВАЊУ  
РАДИ  УНАПРЕЂЕЊА 
ПРИСТУПАЧНОСТИ 
БИРАЧКИХ МЕСТА 
И ОБЈЕКАТА  ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ  ЗА ОСОБЕ  
С ИНВАЛИДИТЕТОМ

Oпштине Савски венац и Врачар, 
Градска изборна комисија 

(ГИК) и Центар за самостални 
живот особа с инвалидитетом 
Србије потписали су Споразум о 
разумевању да би побољшали 
приступачност бирачким местима 
и омогућили суграђанима с 
инвалидитетом да лакше остваре 
своје бирачко право.

„РУКОТВОРИНАМА ДО ПОСЛА” – ЗАВРШЕН ПРОГРАМ 
ОБУКЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

У Кући краља Петра I представљена је изложба „Рукотворинама до пос-
ла”  као завршни део програма „Обука за самосталног произвођача 

рукотворина” у организацији Удружења „Етно мрежа” и Националне служ-
бе за запошљавање, а уз подршку  општине Савски венац и НАЛЕД-а.

У оквиру изложбе представљени су завршни радови полазница обуке руч-
ног ткања и веза, као и аутентичне рукотворине „Етно мреже”, које држав-
ни протокол користи као дипломатске поклоне. Током обуке, која је траја-
ла месец дана, полазнице су имале прилику да се упознају с основним 
вештинама ткања и веза и овладају њиховом применом у пракси.
Изложбу су обишли председница општине Савски венац Ирена Вујовић, 
директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и пред-
седница Удружења „Етно мрежа” Виолета Јовановић.
Честитајући полазницама које су успешно завршиле обуку, Ирена Вујовић 
је истакла да је ова изложба круна њиховог труда и успеха.
– Након завршетка курса полазнице су оспособљене да покрену сопствене 
радионице – објаснила је Вујовић додајући да општина Савски венац увек 
радо подржава овакве пројекте и да је један од приоритета Општине упра- 
во подстицај запошљавању грађана, поготово жена, што доказују бројни 
пројекти које Општина континуирано спроводи у сарадњи с компанијама, 
институцијама и удружењима.
Председница Удружења „Етно мрежа” Виолета Јовановић навела је да је 
програм обуке обухватио 110 лица с евиденције НСЗ из Београда и још 
осам градова и општина у Србији.

у сарадњи са
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КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ
АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ  
У ОПШТИНИ САВСКИ ВЕНАЦ

Општина Савски венац у сарадњи са Црвеним крстом Савски венац и 
Институтом за трансфузију крви Србије организoвала је крајем про-

шле године акцију добровољног давања крви у просторијама ГО Савски 
венац. Хуманом гесту давања крви одазвао се значајан број грађана, 
као и запослених у Општинској управи.

Племенити људи дају крв јер трансфузија крви нема алтернативу. Осећај 
припадности друштву и сазнање да тим чином спасавамо нечији живот 
наводе људе да постану редовни даваоци крви.
Сарадња Општине и Црвеног крста, као и заједничке акције добровољ-
ног давања крви биће настављене и убудуће да бисмо сви заједно по-
могли да крви у нашој земљи буде довољно. 

УЗ ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉA
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ И КИНЕСКИ ГРАД ЛИШУИ 
НОВОГОДИШЊИМ ПАКЕТИЋИМА ОБРАДОВАЛИ  
ДЕЦУ ИЗ ЗВЕЧАНСКЕ

Председник Скупштине општине Савски венац Немања Берић и пред-
ставник кинеског града Лишуи Зоу Ђунјунг посетили су почетком јануа-

ра Центар за заштиту деце и одојчади у Звечанској и том приликом деци су 
уручили новогодишње пакетиће.
Немања Берић посебно је захвалио представнику кинеског града Лишуи 
Зоу Ђунјунгу на овој хуманој донацији којом су обрадовали штићенике 
„Звечанске”.

Тим поводом  одржан је састанак 
код поверенице за заштиту  рав-
ноправности Бранкице Јанковић, 
ком су присуствовали заменик 
председнице општине Савски ве-
нац Зоран Коцић и заменик начел-
нице Управе општине Савски венац  
Владимир Јовановић, као и пред-
ставници општине Врачар, ГИК-а 
и  Центра за самостални живот осо-
ба с инвалидитетом Србије.

Овим документом потписници  су се 
сагласили да ће убудуће сарађивати 
и да ће предузимати активности за 
унапређење свих облика присту-
пачности како бирачких места, тако 
и објеката јавне намене, укључујући 
ту и физичку приступачност, као и 
функционалну приступачност за 
особе оштећеног вида, слуха и дру-
ге облике инвалидитета, уз пуну 
посвећеност реализацији договоре-
них активности и остварењу зајед-
ничких циљева.
Зоран Коцић истакао је да општи-
на Савски венац води одговорну 
социјалну политику и подстиче 
све активности које доприносе да 
суграђани с инвалидитетом живе 
живот без баријера.
– У претходном периоду побољ-
шан је приступ свим деловима 
зграде Општине. Пуштена је у рад   
лифт-платформа намењена осо-
бама с инвалидитетом, за глуве и 
наглуве особе обезбедили смо ту-
мача за знаковни језик, а у нашој 
шалтер-сали постоји и тактилна 
табла намењена слепим и слабо-
видим особама – рекао је Коцић.
Повереница Јанковић нагласила 
је да верује да ће овај добар при-
мер сарадње на овако важном 
питању, као што је приступачност 
објеката, подстаћи и друге општи-
не и организације да већу пажњу 
посвете решавању овог проблема.
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 – Савски венац је наш значајан 
партнер јер је у питању Oпшти-
на која се истиче када је у питању 
развој електронских услуга за до-
бробит грађана. Надамо се да ће у 
будућности бити још пуно заједнич-
ких пројеката и да ће начин на који 
Општина Савски венац пружа услу-
ге својим суграђанима бити модел 
који ће бити присутан широм Ре-
публике Србије. Ово је једна у низу 
активности чији је циљ сагледавање 
у којој мери нове технологије и ин-
формациони системи олакшавају 
живот свима нама – истакла је Ма-
тићева.
Догађају су присуствовали и пред-
ставници локалних самоуправа које 
учествују на пројекту − Источног Но-
вог Сарајева и солунске општине Не-
аполи-Сикјес, где ће бити одржане 
наредне регионалне конференције.

ЗАХВАЛНИЦА ОПШТИНИ 
САВСКИ ВЕНАЦ  
ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ 
СПОРТА ОСОБА  
С ИНВАЛИДИТЕТОМ

Свечаност поводом проглашења 
најбољих спортиста с инвали-

дитетом Града Београда за 2018. 
годину одржана је у Свечаној сали 
Скупштине града. За најбољу спор-
тисткињу и најбољег спортисту с 
инвалидитетом у протеклој години 
проглашени су Данијела Јовановић 
и Дејан Јокић, док је признање за 
најбољи спортски колектив уручено 
Атлетском клубу „Погледи”.
Осим признања најуспшенијим 
спортистима и организацијама, 
том приликом додељене су и зах-
валнице институцијама, органи-
зацијама и појединцима који су 
допринели унапређењу спорта 
особа с инвалидитетом у Београду 
током протекле године.
У име општине Савски венац зах-
валницу за велики допринос раз-
воју спорта особа с инвалидитетом 
током 2018. године примио је члан 
Већа за спорт Урош Трипковић.

− Ово је прва активност коју смо 
заједнички реализовали од прошло-
годишњег потписивања споразума 
о пријатељској размени и сарадњи, 
када нас је посетила делегација овог 
града. У име пријатељских односа, 
град Лишуи донирао је новогодишње 
пакетиће да би деци употпунио и уве-
селио празничне дане. Трудићемо се 
да нашу сарадњу убудуће унапреди-
мо и још више учврстимо – истакао је 
Берић.

ОДРЖАНА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА  
„ЗАЈЕДНО КРОЗ ИТ”

Прва регионална конференција у оквиру пројекта „Заједно кроз ИТ” одржа-
на је у свечаној сали Општине Савски венац. Пројекат се спроводи зајед-

ничком сарадњом невладиног сектора, Општине Савски венац и Министар-
ства трговине, туризма и телекомуникација, а циљ конференције је размена 
искуства с другим локалним самоуправама у области подизања нивоа диги-
талне писмености и дигиталних компетенција.

На конфренцији је презентован систем „Беоком сервиса” Градске управе Гра-
да Београда, предлог електронске канцеларије за брзе одговоре, а предста-
вљени су и савремени трендови у области информационих технологија.
Заменик председнице општине Савски венац Зоран Коцић рекао је да је циљ 
ове конференције повећање дигиталне писмености и њена примена у јавној 
управи. 
– Општина Савски венац увек је подржавала пројекте чији је циљ био ди-
гитализација јавне управе, која је и један од приоритета Владе Републи-
ке Србије. Трудимо се да будемо добар сервис грађана, што је једна од 
основних улога локалне самоуправе – рекао је том приликом Коцић. 
В. д. секретара за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и ко-
ординацију односа с грађанима Дарко Главаш истакао је да му је задовољство 
што учествује на конференцији. 
–  Желимо додатно да представимо шта је све Град Београд урадио, али и шта 
би друге локалне самоуправе требало да ураде да би „приближиле” елек-
тронске услуге грађанима. Савремена и модерна управа подразумева развој 
више информатичких решења да би грађанима била олакшана комуника-
ција с локалном самоуправом. Желимо да прикажемо шта је све урађено и 
каква је даља стратегија развоја електронских услуга током наредних година 
–  рекао је Главаш. Он је додао да Градска управа Града Београда настоји да 
подели искуства с осталим учесницима јер је урађено доста тога да би град 
био транспарентнији, да би систем био у служби суграђана ради заједничког 
напредовања на пољу електронске комуникације.
Татјана Матић, државна секретарка Министарства трговине, туризма и теле-
комуникација, истакла је да ресорно министарство већ неколико година заре-
дом расписује јавне конкурсе у области промоције информационог друштва.
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Домаћин и организатор овог скупа је већ традиционално Спортски савез 
особа с инвалидитетом Града Београда, који је на свечаности у Старом 
двору окупио све најбоље спортисте града, као и све који подржавају и 
помажу њихов рад – институције Града и локалне самоуправе, спортска 
удружења и клубове, образовне, научне установе и установе социјалне 
заштите, привредне субјекте, угледне појединце и спортске раднике.

 У ОПШТИНИ САВСКИ ВЕНАЦ ОДРЖАНА ТРИБИНА 
„НИСТЕ САМИ”

У Свечаној сали Општине Савски 
венац одржана је трибина под 

називом „Нисте сами” као део исто-
имене кампање чији је циљ прева-
зилажење предрасуда у вези с мла-
дим особама које имају проблеме с 
менталним здрављем, као и у вези с 
особама с инвалидитетом.
Пројекат се реализује уз подршку 
Скупштине Србије, Кабинета пред-
седнице Скупштине, Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања и УНИЦЕФ-а, а кампања, која 
је започета 2018. године, наставља се и ове године у 12 градова и општина, од 
којих је прва општина Савски венац.

Пре почетка панел-дискусије учесници-
ма и публици обратили су се председник 
Color Press Group, Роберт Чобан, председ-
ник Скупштине општине Савски венац Не-
мања Берић, в. д. помоћника министра за 
рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Биљана Барошевић и председ-
ник Друштва неуролога Србије пуковник 
проф. др Ранко Раичевић.
Председник Скупштине општине Савски 
венац Немања Берић изразио је задо-
вољство што је низ трибина „Нисте сами” 
кренуо управо са Савског венца.

− Веома је важно да се сви едукујемо и да се ослободимо предрасуда у 
вези с људима који имају менталне потешкоће и особама с инвалидите-
том. Као општина која води одговорну здравствену политику подржавамо 
и подстичемо овакве активности које доприносе да се ови људи не осећају 
одбаченим у друштву − навео је Берић.
Значај кампање „Нисте сами” препознало је и Министарство за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална питања. Према речима в. д. помоћника 
министра Биљане Барошевић, у овој години у плану су бројне активности 
којима би требало да се допринесе инклузији особа с инвалидитетом у све 
сфере друштвеног живота.
Са стручне стране о кампањи је говорио председник Друштва неуролога 
Србије проф. др Ранко Раичевић, који је рекао да би можда бољи назив 
кампање био „Нисмо сами”.
− Сви ми у једном моменту мислимо да смо здрави, а већ у следећем пре-
лазимо на ону другу страну, односно међу људе који нису здрави. Мора-
мо се вратити темељним вредностима породице, емпатије и комшилука. 
Стално се боримо за простор и заборављамо да и други желе свој простор, 
а кампања жели да покаже да сви имамо исти простор и да смо сви једна-
ки − поручио је др Раичевић.

САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА САВСКОГ ВЕНЦА  
И ЛЕПОСАВИЋА

Председница општине Савски венац Ирена Вујовић састала се у марту 
с трочланом делегацијом општине Лепосавић, коју је у посети Сав-

ском венцу предводио председник Привременог органа ове општине Зо-
ран Тодић. Ово је први сусрет представника Савског венца и Лепосавића 

након недавно потписаног Прото-
кола о сарадњи, који ће се реали-
зовати у сарадњи с Канцеларијом 
за Косово и Метохију и Градом 
Београдом.
Ирена Вујовић је том приликом 
истакла да су на радном састанаку 
прецизиране будуће активности у 
циљу имплементације Протокола 
којим је предвиђена сарадња у 
више области.
− С колегама из Лепосавића до-
говорили смо заједничке актив-
ности у области културе, спорта, 
образовања, на чијој реализацији 
ћемо радити у наредном перио-
ду – рекла је Вујовић и додала да 
ће општина Савски венац у складу 
са својим могућностима пружити 
сву неопходну помоћ и подрш-
ку општини Лепосавић и њеним 
грађанима.

Зоран Тодић, уз захвалност пред-
седници Општине Савски венац на 
позиву и иницијативи да се одржи 
састанак, упознао је чланове деле-
гације Општине Савски венац са 
системом рада, као и с проблеми-
ма најсеверније општине на Косо-
ву и Метохији.
− Ми смо прве општине које су се 
састале након потписивања Про-
токола о сарадњи између општи-
на Града Београда и општина с 
територије КиМ. Осим култур-
не размене, сарадње у области 
спорта, образовања и свега што 
смо договорили, за нас ће бити 
значајна и размена искуства с 
општином Савски венац у вези с 
функционисањем управе – рекао 
је Тодић.
Састанку су присуствовали по-
моћник председнице Алексан-
дар Дујановић и чланови Већа 
Општине Савски венац Милош Ви-
довић, Урош Трипковић и Даније-
ла Мирјанић.
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– Веома је важно да се што више 
жена укључи у рад тих тела у својим 
локалним заједницама подно-
шењем иницијатива и указивањем 
на сваки облик дискриминације. 
Савет за родну равноправност Гра-
да упутио је препоруку свим град-
ским општинама да формирају 
савете који ће активно сарађивати 
с релевантним институцијама на 
свим нивоима, невладиним секто-
ром и са свима који се залажу за 
бољи положај жена у друштву и 
бољу и сигурнију Србију – поручи-
ла је Вујовићева.

Општина Савски венац, чија је 
председница на челу градског 
Савета за родну равноправност, 
усвојила је ову препоруку и већ 
почетком марта основала Савет 
за родну равноправност Градске 
општине Савски венац.
На конференцији је закључено 
да у Србији и даље постоји род-
на дискриминација и отпор да се 
жене у пуној мери укључе у све 
друштвене, економске и политич-
ке токове, али да је држава одлуч-
на да то промени, а један од кора-
ка ка томе је и нови закон о родној 
равноправности, који би требало 
да буде усвојен ове године.
Међународна конференција „За 
кохезивну Европу: Родна равно-
правност и права жена” организо-
вана је у сарадњи с амбасадама 
Финске и Хрватске, Канцеларијом 
UN Women у Београду, канце-
ларијом повереника за заштиту 
равноправности и Саветом Евро-
пе у Србији, а уз подршку Градске 
општине Савски венац.

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА У КУЋИ КРАЉА ПЕТРА 
„ЗА КОХЕЗИВНУ ЕВРОПУ:  
РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И ПРАВА ЖЕНА”

Међународна конференција „За кохезивну Европу: Родна равноправ-
ност и права жена” одржана је 7. марта у Кући краља Петра у орга-

низацији Амбасаде Румуније, земље која председава Саветом ЕУ. На кон-
ференцији су се обратили шеф делегације Европске уније у Србији Сем 
Фабрици, амбасадорка Румуније Оана-Кристина Попа, министарка за ев-
ропске интеграције Владе Србије Јадранка Јоксимовић, председница На-
родне скупштине Републике Србије Маја Гојковић, председница Општине 
Савски венац и Савета за родну равноправност Града Београда Ирена Вујо-
вић, државна секретарка Стана Божовић и Ана Рурка, председница Конфе-
ренције међународних НВО Савета Европе.

Домаћин међународне конферен-
ције, амбасадорка Румуније у Србији 
Оана-Кристина Попа том приликом 
је истакла да Румунија као земља 
која председава Саветом Европске 
уније не брине само о политици и 
спољној политици већ и о вреднос-
тима, а родна равноправност и пра-
ва жена део су тих вредности.
– Хоћемо да подигнемо свест о род-
ној равноправности и управо због 
тога смо дошли на идеју да орга-
низујемо овај догађај – нагласила 
је Попа.
Шеф делегације Европске уније у 

Србији Сем Фабрици говорио је о индексу родне равноправности у Србији.
Он је изјавио да је Србија прва земља ван Европске уније која је увела ин-
декс родне равноправности, а да су његови резултати, који су презентова-
ни прошлог децембра, показали да је укљученост жена у политички живот 
сврстава у једну од најуспешнијих земаља на том пољу.
Председница Градске општине Савски венац и Савета за родну равноправ-
ност Града Београда Ирена Вујовић је рекла да је савет, на чијем је челу, 
основан 2015. године и да се доста ради на оснаживању жена.
Она је додала да је Београд усвојио и Европску повељу о родној равно-
правности, што је учинило још око 50 градова и општина у Србији, и апело-
вала је на све београдске општине да формирају савете који ће се бавити 
родном равноправношћу.
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Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

1. Шта Вас је подстакло да се опреде-
лите за медицину? 

Kao дете сам била стални пратилац 
возова који су пролазили поред моје 
куће у Врднику, малом фрушкогор-
ском месту из којег потичем. Сећам 
се да сам тада маштала да једног 
дана будем машиновођа. Одмалена 
сам била веома радознала. Волела 
сам да седим и разговарам са ста-
ријима, да увек будем у центру зби-
вања. Уз старију сестру сам учила, а 
пре поласка у школу већ сам знала 
да пишем, да бројим на немачком... 
Морам признати да су ме у том 
најранијем периоду живота више ин-
тересовале друштвене науке. Лепо 
сам писала, сликала, у гимназији сам 
била друштвени смер избегавајући 
математику, која ми није била јача 
страна, иако је отац био врстан мате-
матичар. Због ране смрти моје мајке 
породица ми се некако окрњила. 
С оцем смо остале старија сестра и 
ја. Стицајем околности, можда зах-
ваљујући васпитању мог оца, увек 
сам била добар ђак. Сећам се да ми 
је отац говорио: твоја мајка је волела 
и желела да ти будеш лекар. Мајчина 
рана смрт је вероватно код оца побу-
дила потребу да испуни њену жељу, 
коју је она добила боравећи у санато-
ријуму, одвојена од мене као бебе од 
годину дана и гледајући све те лека-
ре. Али оно што је мене определило 
за медицину, а мислим да човека оп-
редељује нека судбина, није питање 

ни мог оца, нити жеље моје мајке, 
него просто потреба човека да по-
маже другима. Након завршене гим-
назије у Руми одлучила сам да упи-
шем медицину. Могла сам да идем 
да студирам у Нови Сад, који је јако 
близу, али изабрала сам Београд, где 
сам била потпуно одвојена од куће 
и породице. Успешно сам положила 
пријемни испит, уписала и завршила 
Медицински факултет у Београду.

2. Ваш рад је одувек повезан са Хит-
ном помоћи. Испричајте нам мало о 
томе како сте почели да радите у Хит-
ној помоћи, и то прво у Крагујевцу, а 
после у Београду, где сте завршили и 
специјализацију? 

По завршетку Медицинског факул-
тета силно сам желела да останем у 
Београду, али и тада је то било теш-
ко као и данас, па је моје прво радно 
место после лекарског стажа било у 
Хитној помоћи у Крагујевцу. Ту сам 
имала и први контакт с медијима. 
Сећам се да ме је новинар „Светлос-
ти”, тако се звао крагујевачки лист, 
интервјуисао. У Крагујевцу сам кре-
нула у авантуру звану Хитна помоћ, 
а потом сам упознала и супруга, с 
којим сам се касније, пошто је био 
војно лице, преселила у Смедерев ску 
Паланку. У Смедеревској Паланци 
поново сам радила у Хитној помоћи 
и ту сам се сусретала с најтежим и 
најразличитијим врстама ургентне 
медицине. Дешавало се да у једном 
дану имам чак 14 ургентних интер-

венција. Да направим разлику, као 
лекар у малом месту мораш много 
више ствари сам да решиш, али за 
мене је то било драгоцено искуство и 
део професионалне надградње. Већ 
тада ме је на неки начин народ обо-
жавао, вероватно због мог прилаза 
панцијентима, те емпатије и жеље 
да помогнем, што су и они осећали. 
Након Смедеревске Паланке дошла 
сам у Београд и завршила специја-
лизацију. Сећам се да су нас питали 
ко хоће да упише кардиологију. Моја 
жеља је била да завршим кардиоло-
гију. Припала сам најстрожем про-
фесору, проф. др Дејану Бошковићу, 
а иако сам тада радила сваке друге 
ноћи у Хитној помоћи, кардиологију 
сам врло лако завршила. Професору 
Бошковићу веома сам захвална јер 
сам уз њега кардиологију научила и 
још више заволела.

3. Шта бисте саветовали млађим ко-
легама?

Кад се заврши медицина, то је чудан 
осећај, мислиш да си на крову света, 
да си Бог, неко ко је завршио нешто 
јако тешко. После медицинског фа-
култета осећаш велико задовољство, 
лекар си, лечићеш људе, носићеш 
бели мантил... Све је то лепо, али 
људима првенствено саветујем да 
уписују што више медицину да би 
помагали народу, а не зато што ће 
бити доктори, што ће имати академ-
ску титулу или велику плату, јер то 
није приоритет. Ја не разумем младу 

НАДА МАЦУРА интервју
Деценије рада у Хитној помоћи 
обележиле су лекарску каријеру 
докторке Наде Мацуре, која је 
уједно и наша суграђанка са Савс-
ког венца. У пријатном разговору 
она нам је открила мало позна-
те детаље из свог живота, као 
и догађаје који су пре судно ути-
цали на ток њене кари јере. Шта 
је поручила младим ле карима, а 
какве савете је као лекар, кар-
диолог, упутила грађанима Сав-
ског венца, читајте у наставку.
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генерацију што одлази. Треба бити 
скроман, то је посао лекара, профе-
сионалца, оног који ради са савешћу. 
Зато саветујем младим лекарима 
да не одлазе за материјалним, да 
не одлазе из ове наше лепе земље. 
Љубав треба својој домовини вра-
тити, својој земљи, Србији поготово. 
Ја сам увек за то и најважније ми је 
мишљење народа, људи које лечим 
и којима помажем. То што ме зову 
најпопуларнија докторка, то је од 
мене направио народ, не естрада 
или гостовање по емисијима, већ 
људи који ме свакодневно зову и 
којима помажем. 

4. Успешно сте спојили две професије, 
ваш примарни позив лекара и нови-
нарство. Како се то догодило да, осим 
лекара, кардиолога, постанетете уре-
дница научног часописа „Хало 94”, а 
касније и портпарол Хитне помоћи?

Рекла бих да је и то судбински. Ве-
роватно ми је судбина предодре-
дила, али морам да нагласим да је 
мени медицина на првом месту, па 
тек онда новинарство. Све је поче-
ло тако што нас је звала једна нови-
нарка с другог програма Радио Бео-
града, мислим да се звала Гордана, 
и замолила нас је да проведе једну 
ноћ с нама у Хитној помоћи, где сам 
била и ментор за ургентну медицину 
Медицинског факултета у Београ-
ду. Када је видела како изгледа рад 
у Хитној помоћи, питала ме је да ли 
бих могла два-три пута недељно да 
се укључујем у програм Радио Бео-
града са саветима за тај дан. Тако је 
кренуло. То је некако спојено те 1995. 
године, када сам почела да радим 
на часопису „Хало 94”, а потом и да 
дајем савете путем радија. Када ме 
је чуо уредник Радија Вечерњих но-
вости, тражио је састанак са мном, на 
којем смо се договорили да долазим 
код њих у редакцију да видим како 
новинари раде. Такође, договорили 
смо да и један дан у недељи будем 
гост у студију, где ћу да одговарам на 
различита питања. Тако је моја нови-
нарска каријера кренула поступно, 
прво на Радио Београду, а потом на 

Радију Новости, где сам након годину 
дана добила и диплому новинара са-
радника. Морам да нагласим да сам 
за РТС била везана 11 година и ту сам 
имала могућност да изразим своју 
креативност. На Првој телевизији је 
сада мало другачије, имам извештај 
из Хитне, па разговор с новинарима, 
па тек онда одговарам на питања гле-
далаца.

5. На шта сте најпоноснији у својој ка-
ријери и шта сматрате највећим жи-
вотним успехом? 

У каријери сам најпоноснија, не на 
академске титуле, већ што сам ос-
тала добар лекар, што нисам имала 
стручну грешку, што не знам да је 
неко као пацијент пролио сузе због 
мене, што сам спасавала животе, што 
ми је то био циљ, а тај циљ сам и ост-
варила. Највећи успех за мене је што 
сам остала скромна, једноставна, с 
обе ноге на земљи и што сам задр-
жала љубав према људима, који ме 
прихватају и верују у оно што кажем. 
Увек истичем, љубазност је оно што 
лекар мора да има. Може да буде 
светски стручњак, али ако нема при-
лаз пацијенту, ништа му то не значи. 
За себе никада нисам рекла да сам 
успела у каријери, али уживам у оно-
ме што радим и то се на мени и види.

6. Дуго живите на Савском венцу, шта 
највише волите на нашој општини? 

Ја волим цео Београд и импресио-
нира ме што постаје светска метро-
пола, а баш у срцу Београда налази 
се Савски венац. Лепота Београда на 
води фасцинира, Савска променада 
је прелепа. Кад год идем у Хитну по-
моћ, погледам како радови напреду-
ју. Савски венац има и пуно зеленила 
и пружа Београђанима толико садр-
жаја да уживају у природи, поред 
реке, да се рекреирају, а то је сушти-
на живота, с тим природним лепота-
ма. Специфичност Савског венца су 
и бројне здравствене установе, фуд-
балски стадиони, савски мостови, а 
мостови везују људе... И похвалила 
бих председницу Ирену Вујовић, која 
је врло енергична жена и одлично 

води нашу општину, а посебно ми се 
допада што доста пажње посвећује 
старијој популацији.

7. „Обуците се слојевито” је Ваш 
чувени савет добро познат свима у 
Србији. Каква је Ваша препорука за 
здрав живот и шта бисте поручили 
грађанима Савског венца?

„Облачите се слојевито” јесте сушти-
на, нисам ја то измислила. У науци 
је познато да увек треба имати на 
себи памучни одевни предмет да би 
кожа могла да дише. То није фраза, 
али је схваћено као шала и нешто 
што сам ја донела као Милка Цанић 
„Добро вече”. То, и флашица воде. 
Али верујте, вода је приоритет, на-
рочито када је особа у неком прет-
колапсном стању, када се ближи 
лето, када је знојење интензивно, 
када губимо и течност и минерале, 
вода крепи и довољна је, нарочито 
на високим температурама, док не 
дођемо кући да спремимо лимуна-
ду или неки други освежавајући на-
питак. Морам да поменем да су ми 
раније на улици много више прила-
зиле старије особе да попричају, пи-
тају, да траже савет, а данас ме заус-
тављају млади људи јер желе да се 
сликају, да направе селфи са мном. 
Можда је њима то фора, али слоје-
вито облачење и флашицу воде 
саветујем свима јер је из медицин-
ских разлога потпуно оправдано. 
Моја препорука за здрав живот, а 
уједно и савет за ваше читаоце је ре-
дован сан, јер мозак тражи одмор, 
што више шетње, поред реке, по-
ред тих природних елемeната, што 
више боравка на чистом ваздуху. Го-
дишњи одмор треба да се поштује. 
Врло је важно бавити се физичком 
активношћу и, наравно, треба наћи 
себи разоноду, релаксирати се, јер 
човек се мора одбранити од стреса 
који нас прогања од ујутру до увече. 
Саветовала бих и здрав приступ хра-
ни и унос што разноврснијих намир-
ница. Моја порука за крај је да учи-
мо сваког дана, макар просту ствар, 
али битно је да сваког дана научимо 
нешто ново.
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Прим. др Нада Мацура је дугогодишњи сарадник Одбора за кардиоваскуларну патологију САНУ. Десет година је 
била главни и одговорни уредник часописа „Хало 94” с научним уредником проф. др Владимиром Кањухом. Водила 
је ауторске емисије из области медицине на Радију Новости, „На одшкринута врата” и на Радију JAT, „Кисеоник”. 
Добитница је признања „НајБеограђанин” Студија Б, а дуги низ година је и главни промотер Фестивала здравља. 
Била је 13 година портпарол Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд. Тренутно је ангажована на 
Првој телевизији као новинар–сарадник из области медицине. Члан је Удружења новинара Србије.
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мој Савски венац има

Музеј афричке уметности налази се у једном од 
најлепших делова општине Савски венац. Ушушкан 

у сењачком зеленилу први је и једини музеј у југоисточној 
Европи који је посвећен искључиво културама и 
уметностима Африке. Основан је под покровитељством 
Скупштине града Беогрда 1977. године као збирка Веде 
и др Здравка Печара. Током две деценије проведене 
у западној Африци, прво као новинар, а касније као 
дипломата и југословенски амбасадор у седам афричких 
држава, др Здравко Печар је заједно са својом супругом 
Ведом стекао широко познавање афричке историје, 
културе и уметности, које је поткрепљено неговањем 
блиских односа с људима Африке. Управо су пријатељски 
односи с афричким државницима и „обичним” људима, 
као и велика истрајност омогућили добротворима Печар 
да сакупе вредне примерке, чији већи део данас чини 
сталну поставку ове јединствене установе културе. По 
окончању дипломатске каријере Веда и др Здравко 
Печар поклонили су граду Београду највећи део своје 
колекције уз услов да она буде изложена у посебно 
изграђеном објекту, будућем Музеју афричке уметности. 
Музеј као такав постоји већ 42 године, а из године у 
годину организује све већи број садржаја намењених 
различитим циљним групама, што је праћено и растом 
броја посетилаца. 

Директорка музеја др Марија Алексић каже да је приви-
легија Србије и Београда да, у мноштву културних зајед-
ница које у нашој средини егзистирају, имају и једну 
овакву ризницу афричких искустава и вредности, те да 
је повлашћена позиција свих који раде у овој установи, 
као и бројних стручњака, сарадника што могу у сложеним 
социо-економским условима да буду одговорни чувари, 
тумачи и настављачи идеја чији су Веда и Здравко Печар 
били првогласници. Према њеним речима, све што се 
ради подстакнуто је жељом да се посетиоцима предста-
ви традиционално и савремено културно наслеђе Афри-
ке изложбама, предавањима, радионицама, музиком, 
плесом, па чак и гастрономским специјалитетима који се 
могу окусити на Афро-фестивалу.

МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ
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„Афро-фестивал” је велика културна манифестација која 
се организује једном годишње уз учешће бројних са-
радника и гостију из земље и иностранства − предава-
ча, професора, студената, уметника и пријатеља музеја 
и као таква својеврсни је заштитни знак Музеја афричке 
уметности. Фестивал прате изложбе, предавања, концер-
ти, филмске пројекције о уметности и културама Африке, 
музичке, плесне и ликовне радионице, афрички базар, 
као и јавно вођење кроз музејске поставке. Најзначајнији 
део Фестивала је Дурбар – „фестивал фестивала”, однос-
но дан пријатељства који слави афричку музику, плес, 
уметност и занате. Уз подршку афричке дипломатске 
заједнице у Београду, посебно аранжирани штандови с 
предметима уметничке и занатске производње, ткани-
нама, накитом, али и гастрономским специјалитетима 
доприносе духу фестивала који на незабораван начин 
дочарава културну ризницу Африке. 

Овогодишњи, 22. по реду, Афро-фестивал одржаће се од 
28. до 30. јуна, а директорка музеја је с посебним задо-
вољством најавила да ће почасни гост Фестивала бити 
Арапска Република Египат.
− С овом северноафричком државом Србија већ 111 го-
дина гаји веома блиске пријатељске односе и ово ће бити 
још један од начина да се наша сарадња додатно унапре-
ди и на пољу културе и туризма. Захваљујући изузетним 
напорима и активностима које спроводи египатски амба-
садор Њ. Е. Амр Алгувејли са својим сарадницима, имаће-
мо прилику да видимо веома атрактиван наступ плесне 
трупе „Реда”. У склопу Фестивала биће отворена и наша 
нова изложба којом ће први пут на једном месту бити 
представљени бројни египатски артефакти из збирки не-
колико српских музеја − открила нам је Марија Алексић.
Она је похвалила сарадњу Музеја и с матичном Општи-
ном Савски венац.
− На обострано задовољство и на радост суграђана који 
прате наше програме, имамо одличну сарадњу с општи-
ном на чијој територији се и налазимо. Захваљујући ра-
зумевању и ангажовању председнице општине Ирене 
Вујовић, успели смо да разрешимо бројне правне и ад-
министративне проблеме који су деценијама отежавали 
и успоравали рад ове установе. Из те сарадње развило 
се неколико веома лепих пројеката. Последњи у низу је 
циклус бесплатних вођења кроз нашу нову тематску из-
ложбу „Духови Африке” за становнике Савског венца, 
који смо реализовали током марта – подсећа Алексиће-
ва и додаје да је прошле године покренута јединствена 
шеталачка тура „Културна баштина Топчидера”, у оквиру 

које се, осим Музеја афричке уметности, обилазе и друге 
установе културе које се налазе у окружењу: Кућа краља 
Петра I, Легат Петра Лубарде, Архив Југославије, Амбаса-
да Арапске Републике Египат и друге. 
− То је изванредан пример успешне међуинституционал-
не сарадње, али и прилика да се упознају и обиђу здања 
која није могуће самостално посетити, и то уз веома на-
дахнуто и исцрпно вођење наших кустоскиња − каже ди-
ректорка Музеја афричке уметности.
Тематска тура под називом „Културна баштина Топчиде-
ра” први пут је на иницијативу Музеја афричке уметности 
одржана у оквиру манифестације „Дани европске башти-
не” у септембру 2017. године. Након тога, због изузетног 
интересовања публике, програм је уврштен у редовну 
понуду ових установа и одржава се сваке последње су-
боте у месецу. Недавно је шетња обогаћена и увођењем 
нових објеката који се такође налазе на Савском венцу, у 
непосредној близини Топчидерске звезде, а то су Архив 
Југославије, Амбасада Египта, Јавни акваријум и тропи-
каријум Београд и Веспа музеј Србија. Током досадашње 
реализације више од хиљаду учесника шетње имало је 
прилику да упозна и истражи културну баштину Топчиде-
ра и његову бурну историју, као и да посети здања која 
карактерише особена архитектура. На захтев посетилаца, 
програм се реализује и у посебно заказаним терминима, 
као и на енглеском језику. 

Актуелна изложба у Музеју афричке уметности „Духо-
ви Африке – ритуална западноафричка уметност” кус-
тоскиње Александре Продановић Бојовић отворена је 
до 15. априла. Ова изложба је премијерно приказана у 
Музеју Македоније у Скопљу (октобар−децембар 2018). 
Изложени предмети повезани су с религијском праксом 
и духовним веровањима Африканаца. Различити духови, 
од предачких фигура до небеских супружника, агрикул-
турних митских хероја или духова заштитника приказани 
су на маскама, скулптурама, дрвеним фигурама, амуле-
тима, тканинама и ловачком оделу. На поставци је прика-
зано око педесет предмета који воде порекло из запад-
ноафричких народа Бага, Ашанти, Догон, Бамана, Јоруба, 
Сенуфо, Бауле, Дан, Бобо, Моси. Експонати су настали 
средином и током друге половине 20. века, а већином 
потичу из збирке Веде и др Здравка Печара, донатора и 
идејних твораца Музеја афричке уметности. Поставка је 
обогаћена фотографијама и архивским материјалом који 
илуструју значења и контекст употребе ритуалних пред-

20

Фото: Марија Пирошки
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мета. У оквиру ове изложбе за најмлађе посетиоце се 
сваке недеље у 11 сати организују и пратеће креативне 
радионице, а како каже директорка Музеја афричке 
уметности, најпосећенији програм у овом здању су упра-
во креативне радионице за најмлађе. 
− Деца и млади су наши најбројнији и најдражи посетио-
ци, отворени су и радознали, без предрасуда и страха од 
„других и другачијих”. У зависности од њиховог узраста, 
организујемо различите едукативно-креативне ради-
онице засноване на афричким причама за децу, симбо-
лима и мотивима, одевању, украшавању, друштвеним 
играма... За најмлађе је већ добро познат наш редован 
термин резервисан за породичне посете, а то је недеља 
у 11 сати. За средњошколце, уз подршку Секретаријата 
за спорт и омладину, током летњег и зимског распуста 
организујемо нешто захтевније мини-курсеве графике, 
вајања, сликања и израде накита. Након завршеног кур-
са организујемо изложбу ових радова уз доделу награ-
да најуспешнијима. За студенте Филозофског факултета 
имамо јединствен програм обуке „Практикум”. Током 
вишемесечне праксе одабрани студенти, уз подршку 
кустоса−ментора, стичу знања о историјату музеја и ос-
нивачима, збиркама, као и главним темама у области му-
зејског истраживања уметности и културе Африке. Исто-
времено пролазе и кроз обуку јавног наступа развијајући 
вештине и технике неопходне за успешно јавно вођење 
кроз сталну поставку. На предлог Секретаријата за спорт 
и омладину, који нас и у овој активности подржава већ 
трећу годину заредом, овај програм је управо освојио 
признање „Звезде Београда 2018” за најбоље пројекте 
чије су активности подржане на конкурсима организа-
ционих јединица Градске управе, што нас чини изузетно 
поносним − објашњава Марија Алексић и додаје да један 
од програма који се посебно истакао и привукао велику 
пажњу јесте „МАУ за све, сви у МАУ”. 
− То је посебан програм намењен старијим суграђанима, 
чији је циљ да подстакне њихову интеграцију и активније 
учешће у културним садржајима. Музејски простор је 
адаптиран и прилагођен кретању особа у инвалидским 
колицима, а сваког првог четвртка у месецу организују 
се бесплатна вођења кроз сталну поставку и тематске 
изложбе, уз упознавање различитих области афричке 

уметности и културе, као и историјата самог музеја и ње-
гове улоге у Београду. Осим тога, посебно су популарне 
и креативне радионице сликања, вајања, израде накита 
и украсних честитки, као и играње манкале или исписи-
вање порука хијероглифским писмом – објашњава ди-
ректорка музеја.
Овај програм организује се и у просторијама геронто-
лошких домова или пензионерских клубова, а према 
евиденцији управе Музеја, из месеца у месец расте број 
редовних учесника ових радионица, који истичу да им 
изузетно прија оваква комбинација учења нечег новог, 
дружења и креативног рада. 
Музеј афричке уметности је јединствен на културној мапи 
Београда и као такав има подршку Скупштине Града и Се-
кретаријата за културу, који су и његови оснивачи. 
− Све наше активности организујемо уз консултације и 
договор с њима. Од самог оснивања, па тако и током ове 
четири године колико сам на месту директора, Музеј се 
развијао и растао је уз велику подршку и разумевање ко-
лега запослених у Секретаријату за културу. Без таквог, 
партнерског односа не бисмо могли да функционишемо 
и да унапређујемо ни наше програме, ни услове у којима 
радимо. Због свега тога не сумњам да ћемо и у годинама 
које долазе бити једно од незаобилазних места на кул-
турној мапи Београда, Србије и региона − закључила је 
директорка музеја Марија Алексић.

Фото: Влада Поповић
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ПРЕГЛЕДИ У ЗАВОДУ „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”

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

организовала је у суботу 9. марта бесплатне ултразвуч-
не прегледе абдомена и пулмолошке прегледе. Грађа-
ни Савског венца су у претходно заказаним терминима 
обавили превентивне прегледе у амбулантама Завода 
у Савској 23.

ПРЕГЛЕДИ У ДЗ „САВСКИ ВЕНАЦ”
Превентивни гинеколошки прегледи  
у ДЗ „Савски венац”

Општина Савски венац у сарадњи с Домом здравља 
„Савски венац” у оквиру Европске недеље превен-

ције рака грлића материце организовала је у суботу 
26. јануара од 9.00 до 17.00 часова за своје суграђанке 
бесплатне превентивне гинеколошке прегледе.
Ова акција је део континуиране кампање борбе про-
тив карцинома грлића материце и још један у низу по-
казатеља одговорне здравствене политике. Током ове 
акције све Београђанке могу без упута и заказивања да 
обаве превентивни гинеколошки преглед.

Бесплатни дермоскопски прегледи  
у Дому здравља „Савски венац”

Општина Савски венац је у сарадњи с Домом 
здравља „Савски венац” у марту – Месецу борбе 

против карцинома, организовала бесплатне превен-
тивне дермоскопске прегледе за суграђане у просто-
ријама Дома здравља „Савски венац”. Прегледe је вр-
шио специјалиста дерматовенеролог.

У СУСРЕТ СВЕТСКОМ ДАНУ ЗДРАВЉА 

 БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ  
НА САВСКОМ ВЕНЦУ

превентива пола здравља

Сваке године 7. априла обележава се Светски дан здравља. Слоган прошлогодишње кампање  
„Здравље за све” посвећен је доступности здравствене заштите. Градска општина Савски венац  

за своје суграђане редовно организује бесплатне превентивне прегледе  
у циљу oткривања и сузбијања фактора ризика за настанак многих обољења.

Република Србија, према стопама оболевања од 
карцинома грлића материце, налази се на четвр-
том месту међу европским земљама. Карцином гр-
лића материце је трећи водећи узрок у оболевању 
и пети у умирању од свих малигних тумора код 
жена у Србији. Ови подаци указују на то да свакога 
дана у Србији оболе 4 жене, а 1 жена, нажалост, 
изгуби битку с овом малигном болешћу.

Дермоскопија је неинвазивна дијагностичка метода 
која омогућава прецизнију дијагностику промена на 
кожи. Сви облици рака коже у сталном су порасту у 
свету, па и у Србији. Став Светске здравствене органи-
зације је да је прекомерно излагање УВ радијацији 
озбиљно питање јавног здравља и да има веома бит-
ну улогу у настанку рака коже. Због добро организо-
ваних кампања за превенцију и рано откривање рака 
коже, у развијеним земљама се 80 одсто меланома 
открије у раној фази болести, за разлику од Србије, 
где лечење започиње најчешће касно. Светска иску-
ства потврђују да, уколико се болест открије у раној 
фази, могућност излечења је чак 90 одсто. Разлози 
овако поразних исхода у Србији су како недовољна 
свест о неопходности правилне заштите коже од не-
гативног утицаја сунчевог зрачењa, тако и одбијање 
особа с потенцијално опасним променама на кожи 
да признају да се болест може догодити њима, због 
чега се касно обраћају лекару и дерматологу.

Фото: илустрација
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Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

ТРАДИЦИОНАЛНО ДРУЖЕЊЕ 
НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ  
У ПАРКУ ОТВОРЕНОГ СРЦА

Градска општина Савски венац организовала је и овог 1. јануара у Парку от-
вореног срца богат културно-забавни програм за своје најмлађе суграђане. 

Манифестација је окупила велики број малишана, као и њихових родитеља, 
бака и дека, који су први дан нове године провели у добром расположењу и 
дружењу на платоу испред Музеја Југославије.

Председник Скупштине општине Савски венац Немања Берић пожелео је 
својим суграђанима срећну и успешну нову годину.
– Трећу годину заредом сваког првог новогодишњег јутра дружимо се с нашим 
суграђанима овде испред Музеја Југославије, а свим малишанима са Савског 
венца дарујемо новогодишње пакетиће. Драго ми је што је манифестација 
„Парк отвореног срца” прерасла у традицију, а ми ћемо и у 2019. години на-
ставити да се трудимо и ради-
мо, и да сви заједно пружимо 
допринос да наш Савски ве-
нац буде још боље место за 
живот – поручио је Берић.
У Парку отвореног срца нај-
више су уживали најмлађи, 
за које је приређен музич-
ко-забавни програм. На пла-
тоу испред Музеја Југосла-
вије изведена је позоришна 
представа Новогодишња 
чаролија, музички перфор-
манс, наступили су кловн 
Пера, хор „Врапчићи”, плес-
на група „Fly”, вокално-плесни 
састав „Пахуљице”, као и ма-
лишани из Предшколске уста-
нове „Савски венац”. Својим 
програмом децу је забавио и 
Пеђолино, а доброј атмосфе-
ри допринели су аниматори 
који су дефиловали кроз пуб-
лику и дружили се с децом.
Најмлађи становници Сав-
ског венца највише су се 
обрадовали новогодишњим 
пакетићима које им је по-
клањао Деда Мраз.

ТУРИСТИЧКА ПОНУДА 
САВСКОГ ВЕНЦА НА 
САЈМУ ТУРИЗМА  
У ШТУТГАРТУ

Туристичкa организацијa Град-
ске општине Савски венац 

представила је туристичку по-
ну ду општине на једном од нај-
посећенијих европских сајмова 
туризма, „Cmt”, у Штутгарту, који 
je oдржан у јануару ове године. 
Отварању сајма „Cmt 2019” 
присуствовала је и председница 
општине Савски венац Ирена 
Вујовић.

Вујовићева је истакла да је на сајму 
у Штутгарту презентована богата 
туристичка понуда Савског венца, 
те да су посетиоци брошурама и 
промотивним спотовима имали 
могућност да се и визуелно упознају 
с туристичким потенцијалима 
општине, као и с манифестацијама 
и фестивалима које Туристичка 
организација Савског венца 
организује током године.
– Изузетна нам је част што смо 
имали прилику да представимо 
нашу општину на међународном 
сајму „Cmt”, који сваке године 
посети око 250 хиљада људи и на 
којем учествују излагачи из још 
сто земаља. Туризам је шанса не 
само за развој привреде већ је 
значајан и за имиџ наше општине 
и наше престонице – рекла је 
Ирена Вујовић и додала да ће 
Општина Савски венац наставити и 
у наредном периоду да унапређује 
и развија своју туристичку понуду.

СВЕ НАШЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ Савски венац инфо
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– Задовољство ми је што је општина 
Савски венац део оваквог догађаја 
који доприноси промоцији наше 
општине, њених великих туристич-
ких потенцијала, винског туризма 
и наших туристичких субјеката – 
винарија, хотела и ресторана. За-
хваљујем Удружењу Вински путе-
ви Србије што нас је крајем 2017. 
године, након потписивања нашег 
споразума о сарадњи, „винским 
путевима који не познају границе” 
уврстило у туристичку руту „Вински 
пут Београд” – поручио је Берић.

Председник Удружења „Вински пу-
теви Србије” Зоран Рапајић захва-
лио је општини Савски венац што 
је препознала потребу да се Св.Три-
фун као заштитник винара и ви-
ноградара обележава и у Београду.
– Као саставни део програма ма-
нифестације у Свечаној сали оп-
штине Савски венац одржано je 
предавање на тему „WineRS card”, 
где су представљене све погодно-
сти ове туристичке картице за по-
пусте, а чији је идејни творац удру-
жење Вински путеви Србије – рекао 
је Рапајић.

Oвогодишња манифестација „Свети 
Трифун на Савском венцу – У славу 
књиге и вина” била је посвећена 
народном стваралаштву и обичаји-
ма, а књигом Здрави били! аутора 
Драгише Симића бројној публици 
представљене су најлепше српске 
здравице и обичаји у којима је вино 
неизбежна компонента.

Она је подсетила на то да све више туриста из Немачке долази у Београд, те 
је захвалила Туристичкој организацији Србије што је препознала туристички 
значај једне од најстаријих београдских општина и позвала je да узме учешћа 
на овом важном међународном сајму туризма.

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

У Кући краља Петра I одржана је 12. и 13. фебруара манифестација „Свети 
Трифун на Савском венцу – У славу књиге и вина”, коју другу годину заре-

дом организује Туристичкa организацијa општине Савски венац и Удружење 
„Вински путеви Србије”.
Према речима председника Скуп штине општине Савски венац Немање Бе-
рића, који је отворио манифестацију, током дводневног програма предста-
вило се 20 винара, виноградара, удружења винарија и произвођача хране из 
Србије, чије су производе посетиоци имали прилику да дегустирају.



за путовања и отвара нове перспек-
тиве у развоју туристичког бизниса. 
Догађај је симбол туристичког пред-
стављања за све учеснике турис-
тичке привреде и покретач јачања 
свих грана туризма и угоститељ-
ства у Србији и региону.

У халама Београдског сајма пред-
ставиле су се најзначајније турис-
тичке агенције, савези и организа-
ције, хотели, туристички центри, 
ваздухопловне компаније, међу-
народни тур-оператори, и посе-
тиоцима су понудили first minute 
аранжмане за предстојећу турис-
тичку сезону.
На штанду Туристичке организа-
ције Савски венац, у хали 4 Бео-
градског сајма, представили су се 
познати хотели и ресторани, Јавни 
акваријум и тропикаријум Београд, 
винарије Панојотовић и Лукић, 
домаће радиности „Етно ћоше” 
и „Креативни булевар” и други. 
Штанд Турустучке организације 
Савског венца посетили су градо-
начелник Зоран Радојичић, заме-
ник градоначелника Горан Весић 
и председник Скупштине општине 
Савски венац Немања Берић.

„ДАН БАЈКИ” У КУЋИ КРАЉА ПЕТРА

Светски дан бајки обележен је 26. фебруара у Кући краља Петра Првог, на 
Сењаку, уз богат програм који је приређен за децу са Савског венца. С ма-

лишанима се дружила и председница општине Савски венац Ирена Вујовић.
Она је истакла да је поводом „Светског дана бајки” Општина желела да об-
радује своје најмлађе суграђане и да им један обичан дан који проводе у вр-
тићима учини лепшим и садржајнијим.

– Брига о деци је наш приоритет и циљ нам је да им обезбедимо најбоље мо-
гуће услове за здраво и безбедно одрастање. Због тога улажемо у уређење 
школа, вртића, обнављамо дечја игралишта широм општине и градимо 
нова, а у том правцу наставићемо и у наредном периоду јер је визија Сав-
ског венца као општине да буде по мери свих својих грађана, па самим тим и 
оних најмлађих – рекла је Вујовићева.

– Мислимо на наше најмлађе 
су грађане током читаве године, 
а сезона даривања на Савском 
венцу је стално, не само када су 
празници – додала је председни-
ца општине.
Манифестација „Дан бајки” оку-
пила је велики број најмлађих 
становника Савског венца који 
су у Кући краља Петра уживали 
у представи „Пипи Дуга Чара-
па”, забављали су се уз анима-
торе, а на крају програма уруче-
ни су им и слатки поклони који 
су обезбеђени под покрови-
тељством компанија „Бамби” и 
„Књаз Милош”.

САВСКИ ВЕНАЦ И ОВЕ ГОДИНЕ  
НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

Под слоганом „Лето је ближе него што мислите” на Београдском сајму je од 
21. до 24. фебруара oдржан 41. међународни београдски сајам туризма, 

на којем je и ове године учествовалa Туристичка организација општине Сав-
ски венац са својим излагачима.
Највећа и најзначајнија туристичка манифестација у земљи и југоисточној 
Европи сваког фебруара успешно промовише најновије трендове и зби-
вања у међународној туристичкој индустрији, нове концепте и могућности 
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КУЛТУРА НАДОХВАТ РУКЕ

ЗА ГРАЂАНЕ САВСКОГ ВЕНЦА
БЕСПЛАТНЕ ПОСЕТЕ ИЗЛОЖБИ  
„КРАЈ ВЕЛИКОГ РАТА 1917–1918”

Општина Савски венац у сарадњи с Историјским музејом Србије омо-
гућила је својим суграђанима бесплатне посете изложби „Крај Великог 

рата  1917–1918”. Изложба је део програма обележавања стогодишњице 
завршетка Првог светског рата, а као савремени музејски пројекат настоји 
да аутентичним материјалима, упечатљивом сценографијом, звучним 
и светлосним ефектима и употребом технологија проширене и виртуел-
не стварности што потпуније и веродостојније приближи догађаје из по-
следњих ратних година, када је српска војска након великих страдања и 
опоравка у савезничким земљама започела операције за коначну победу 
и повратак у отаџбину.  Уз стручно вођење музејског саветника и коаутора 
изложбе Небојше Дамњановића, бесплатне посете Историјском музеју Ср-
бије реализоване су током фебруара и марта.

МОНОДРАМЕ ЗА УЧЕНИКЕ 
ОСНОВНИХ ШКОЛА

Познати телевизијски и позо-
ришни глумац Александар Ду-

нић је крајем децембра одржао 
више монодрама под називом 
„Мудри и јуначни војвода Јанко 
Катић” намењених основцима. 
Представе су одигране у свим ос-
новним школама на тери торији 
општине Савки венац, а интересо-
вање ученика је било велико.

Александар Дунић је присутне 
спровео кроз динамичну причу о 
војводи Јанку Катићу, једном од 
организатора Првог српског ус-
танка. Обучен у народну ношњу, 
глумац је ученике упознао с вр-
линама које су красиле српске ју-
наке у прошлости. Војвода Јанко 
Катић као учен, храбар, частан и 
праведан јунак оличава српског 
хероја. Као познавалац турског и 
немачког језика био је званични 
преводилац вожда Карађорђа, 
али и један од његових најближих 
сарадника и следбеника.
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Члан Већа општине Савски венац Страхиња Кукић по-
сетио је Дечји културни центар „Мајдан”, где се одр-

жавају бесплатне музичке радионице, које Општина 
Савски венац организује за своје најмлађе суграђане у 
сарадњи с Музичком радионицом „Чаробна фрула”. Он 
је истакао да за едукативно-музичке радионице влада 
велико интересовање, те да је ово само један у низу 
бесплатних програма које Општина Савски венац орга-
низује за своје најмлађе суграђане.

− Као општина која води одговорну социјалну политику 
посебну пажњу посвећујемо потребама најмлађе по-
пулације и зато се број бесплатних програма и садр-
жаја које организујемо за децу из године у годину по-
већава – рекао је Кукић.
− Директорка Музичке радионице „Чаробна фрула” 
Бојана Гавриловић казала је да тренутно у предшколс-
ким установама и нижим музичким школама актуелни 
програми нису прилагођени детету као развојни сти-
муланс и не садрже планове за децу најмлађег узрас-
та, управо када је тај стимуланс најпотребнији. Она је 
објаснила да се од свих облика даровитости, музичка 
даровитост испољава најраније – око треће године, и 
да је зато њено стимулисање управо у том периоду ве-
ома важно.
− Ова едукативно-музичка радионица осмишљена је 
по јединственом плану и програму музичких педаго-
га и композитора који су се детаљно бавили методи-
ком наставе музичке културе у раду с најмлађима. Ра-
дионица се превасходно бави музичком едукацијом 
деце на непосредан и суптилан начин, где деца путем 

разних врста музичих игара, песама, дидактичих игара, 
ритмичких вежби улазе у бајковит, чаробан свет музи-
ке – истакла је Гавриловићева.
Бесплатне музичке радионице намењене су бебама 
и деци од 1 године до 7 година, а реализоваће се до 
15. јуна у просторијама ДКЦ „Мајдан”. Пријаве и више 
информација о програму могу се добити путем имејл 
адресе: office@dkcmajdan.org.rs.     

ПОЧЕЛА БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА 
НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ МАЛЕ МАТУРЕ

Општина Савски венац је и ове године обезбедила 
бесплатну припремну наставу за полагање мале 

матуре за ученике завршних разреда из свих основ-
них школа с територије општине. За реализацију 
припремне наставе из математике и српског језика и 
књижевности ангажовано је 16 стручних предавача и 
формиране су мање групе да би се посветила додат-
на пажња сваком ученику. Циљ овог бесплатног про-
грама је да осмаци обнове стечено знање и да се што 
боље припреме за полагање пријемног испита, али и 
да се смање трошкови родитељима које имају прили-
ком припреме деце за упис у средње школе. Ђацима je 
обезбеђен и неопходан прибор за рад, а више инфор-
мација о програму може се добити позивом на број 
телефона 011/2061-887. Програм ће се реализовати до 
16. јуна у просторијама Канцеларије за младе Савски 
венац (Кнеза Милоша 47).

бесплатни програми
ПОЧЕЛЕ БЕСПЛАТНЕ МУЗИЧКЕ 
РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ
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БЕСПЛАТНА ШКОЛА ФУДБАЛА  
У ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ГРАФИЧАР”

Градска општина Савски венац у сарадњи с Фудбалс-
ким клубом „Графичар” организује бесплатну школу 

фудбала за децу с територије Савског венца узраста од 
10 до 12 година. Тренинзи се одржавају уторком, чет-
вртком и петком од 9.00 и од 15.30 часова на Стадиону 
„Рајко Митић” (Улица Љутице Богдана 1).

Пријаве се врше на број: 064/488-03-97.

БЕСПЛАТНА ШКОЛА РВАЊА

Градска општина Савски венац у сарадњи с Рвачким 
клубом „Црвена звезда” организује бесплатну школу 

рвања за децу основношколског узраста с територије 
Савског венца. Тренинзи се одржавају уторком од 17.30 
до 19.00 часова, и четвртком од 21.00 до 22.00 часа у 
просторијама ДТВ „Партизан − Сењак” (Виктора Игоа 4).
Пријаве се врше на број: 065/999-49-65.

БЕСПЛАТНА ШКОЛА КОШАРКЕ  
ЗА ОСНОВЦЕ

Општина Савски венац у сарадњи са КК „Савски 
венац − Београд” организује бесплатну школу ко-

шарке за дечаке и девојчице основношколског узрас-
та с наше општине. Тренинзи се одржавају у сали ОШ 
„Војвода Радомир Путник” (Бошка Петровића 6). 

Више информација може се добити на број  
телефона: 061/6892-810, на који се врше и пријаве. 

БЕСПЛАТНА ШКОЛА ПЛИВАЊА

Градска општина Савски венац у сарадњи са Пливачким 
клубом „Баракуда” организује бесплатну школу пли-

вања за децу узраста од 6 до 14 година с територије Сав-
ског венца. Тренинзи се одржавају понедељком од 18.00 
до 18.45 часова, суботом од 10.30 до 11.15 и недељом 
од 11.00 до 12.00 часова у просторијама Основне школе 
„Филип Кљајић − Фића” (Улица Николаја Гогоља 40).

Пријаве се врше на број: 062/555-854.

БЕСПЛАТНА ШКОЛА СТРЕЉАШТВА

Градска општина Савски венац у сарадњи са Стрељач-
ким клубом „Партизан” организује бесплатну школу 

стрељаштва за децу основношколског узраста с тери-
торије Савског венца. Тренинзи се одржавају понедељ-
ком и средом од 17.00 часова у Хумској 1.  
Пријаве се врше на број: 065/2233-049.

БЕСПЛАТНА ШКОЛА РУКОМЕТА

Градска општина Савски венац у сарадњи с Рукомет-
ним клубом „БАСК Соко” организује бесплатну шко-

лу рукомета за децу основношколског узраста с општи-
не Савски венац. Тренинзи се одржавају u Posco Areni, 
Булевар војводе Мишића 24.  
Пријаве се врше на број:  
060/5040-526.

БЕСПЛАТНО РЕКРЕАТИВНО ПЛИВАЊЕ 
ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Градска општина Савски венац организује бесплатно 
рекреативно пливање за грађане Савског венца на ба-
зенима СЦ „Ташмајдан”. Заинтересовани се могу прија-
вити бесплатним позивом на број 0800-100-109, рад-
ним данима од 8.00 до 20.00 и суботом од 9.00 до 15.00 
часова, или на мејл адресу: besplatno@savskivenac.rs
Број ваучера је ограничен.
 
БЕСПЛАТНА ШКОЛА ПЛЕСА ЗА СЕНИОРЕ

Градска општина Савски венац у сарадњи са Со-
колским друштвом Београд - Матица организује 

бесплатну школу плеса за суграђане старосне доби 
50+. Часови се одржавају средом од 19.00 до 20.00 и 
недељом од 18.00 до 19.00 сати у просторијама ГЦфК 
„Стари ДИФ” (Делиградска 27).
Пријаве се врше на број:  
063/241-338.



Април 2019. 29

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ 
У ДКЦ „МАЈДАН”

СПОРТСКИ ПРОГРАМ

ШКОЛИЦА КАРАТЕА

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

Пријаве на:  
office@dkcmajdan.org.rs

ШКОЛА КОШАРКЕ 
МАРИНЕ МАЉКОВИЋ

За девојчице основношкол-
ског узраста

Програм се реализује током 
школске године.
Пријаве на:  
office@dkcmajdan.org.rs

ШКОЛА РУКОМЕТА

За децу узраста од 8 до 15 година у сарадњи с РК 
,,Железничар”

Тренинзи се одржавају у просторијама клуба у Савској 
21 и у ДКЦ „Мајдан”.
Пријаве на: office@dkcmajdan.org.rs

СПОРТСКО МАЧЕВАЊЕ

Мачевалачка 
школа за све 

узрасте у сарадњи  
с београдским ма-
чевалачким клубом 
 ,,Железничар ви-
тез”
Пријаве на:  
office@dkcmajdan.org.rs    

ШКОЛА КОШАРКЕ

За узраст од 6 до 12 година у сарадњи с Кошаркашким 
клубом „Еко спорт”
Пријаве на:  
office@dkcmajdan.org.rs

ГИМНАСТИКА ЗА ДЕЦУ – ПАРТЕР
 
СК „Ред Стар” у сарадњи са ДКЦ „Мајдан”, а под по-
кровитељством ГО Савски венац, организује бесплат-
не часове гимнастике – партер за децу предшколског 
узраста. Гимнастика као један од базичних спортова 
пружа деци чврст темељ за бављење спортским актив-
ностима у будућности. 
Пријаве се врше на број:  
063/377-373 или на office@redstar.rs.

ЕДУКАЦИЈА

ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА (НАДА ЛАЗИЋ)

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

логије, неонатологије, исхране, психологије, фи-
зијатрије, дефектологије и других области полазни-
цима (трудничким паровима) омогућавају да сазнају 
све о трудноћи, порођају, обезбољавању порођаја, 
ментално-хигијенском приступу трудноћи и роди-
тељству, психомоторном развоју бебе (интраутерино 
и до прве године живота), развоју говора, правил-
ној исхрани, правилном дојењу, припреми дојке за 
лактацију, матичним ћелијама и њиховој примени у 
савременој медицини, дају практичне савете о нези 
новорођенчета и др.

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

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКИ ЦЕНТАР

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

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

• Рекреативна радионица за старије особе
• Часови плеса за старије
• Обука за рад на рачунару
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зелене стране
АКЦИЈА „САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ”

Градска општина Савски венац и ове године активно се придружила гло-
балној еколошкој акцији „Сат за нашу планету”, која се искључивањем 

јавне и декоративне расвете на сат времена обележава широм света.
У акцију Светске организације за природу WWF Adria сваке године се 
укључују појединци, институције, организације и компаније с циљем 
да пошаљу снажну поруку да је могуће нешто предузети када је реч о 
ублажавању последица климатских промена и да је могуће променити 
свакодневне навике за добробит планете Земље и свих нас који на њој 
живимо.
У Србији се прошле годи-
не више од 200 партнера 
– компанија, организа-
ција, градова, општина, 
вртића и школа, придру-
жило овој акцији. Акција 
„Сат за нашу планету” 
одржала се овог марта 
дванаести пут у свету, а 
једанаести пут у Србији. 
Од настанка 2007. године 
у Сиднеју, ова иниција-
тива постала је глобални 
покрет који се обележава 
у више од 180 земаља и у 
око 7 хиљада градова.

СРЕДЊОШКОЛЦИ СА САВСКОГ ВЕНЦА ПОСЕТИЛИ 
„ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ СВИЛАЈНАЦ”

У оквиру програма „Очување и заштита природних добара” предвиђе-
ног Акционим планом од значаја за заштиту животне средине на 

подручју Градске општине Савски венац, 25. марта реализована је посета 
„Природњачком центру Србије Свилајнац”. Учесници ове занимљиве туре 
били су средњошколци са Савског венца који су својим досадашњим ак-
тивностима и учешћем у локалним акцијама показали значајно интересо-
вање за заштиту и унапређење животне средине.

„Природњачки центар Србије 
Свилајнац” представља спој нау-
ке, образовања, забаве и туризма 
на једном месту, на врло специфи-
чан начин, а такав концепт чини га 
јединственим у овом делу Евро-
пе. Атрактивност „Природњачког 
центра Србије” огледа се у једин-
ству великог изложбеног (музеј-
ског) простора и дино-парка на 
отвореном. Музејски део чини 8 
тематских изложби, које се нала-
зе у самом објекту, док се једна 
изложба налази у дино-парку, у 
унутрашњости модела вулкана. 
На изради свих поставки учество-
вали су стручњаци Природњачког 
музеја из Београда, Рударско-гео-
лошког факултета Универзитета у 
Београду и кустоси „Природњач-
ког центра Србије” у Свилајнцу.

Наши учесници имали су прилику 
да међу првима посете нову из-
ложбу „ЖИВОТИЊЕ АФРИKЕ”, с ек-
склузивним експонатима и атрак-
тивним примерцима животиња 
најегзотичнијег континента, а која 
је свечано отворена за све посе-
тиоце 29. марта 2019. године.
„Природњачки центар Србије Сви-
лајнац” представља спој науке, 
образовања, туризма, културе и 
уметности на једном месту, а с мо-
дерним приступом и коришћењем 
савремених технологија једин-
ствен је центар овог типа у реги-
ону, који је својом богатом по-
нудом садржаја и интерактивним 
приступом подједнако атрактиван 
свим узрастима.
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Осим што су посетили „При-
родњачки центар”, учесници су 
имали прилику да обиђу спо-
мен-кућу Стевана Синђелића и 
упознају богату и јединствену ис-
торију овог краја.

„ЗЕЛЕНИ ДАНИ”  
НА САВСКОМ ВЕНЦУ

У оквиру Акционог плана од зна-
чаја за заштиту животне сре-

дине на подручју Градске општине 
Савски венац током марта je реа-
лизован едукативни програм „Зе-
лени дани на Савском венцу”. На 
завршном предавању одржаном 
у просторијама општине, у Улици 
кнеза Милоша 47, учествовали су 
и млади из средњих школа са Сав-
ског венца.

Програмом „Зелени дани”, осим 
што се врши ретроспектива спро-
ведених активности и промо-
тивних едукативних активности, 
поспешује се и добијaње више 
информација о животној средини 
на локалном, градском и нацио-
налном нивоу, обезбеђује се бољи 
проток информација и двосмерна 
комуникација с учесницима, као 
и едукација и подизање нивоа 
знања из области заштите живот-
не средине свих циљних група. 
У оквиру програма обрађено је 
више тема повезаних с квалите-
том ваздуха − климатске промене, 
заштита природних ресурса и ути-
цај животне средине и безбедно-
сти хране на здравље. 
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важни телефони
РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ:

Ирена Вујовић – председница општине 
2061-769, 2061-800, факс 2061-899

Зоран Коцић – заменик председнице општине 
2061-904

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ:
Александар Дујановић 2061-904

Зоран Петровић 2061-904
Радана Бодирога Аврамовић 2061-904

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

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

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

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

Владимир Новаковић 3615-388, 3615-382

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
Немања Берић – председник Скупштине 

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

општине 3615-388, 3615-382

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
Александра Кузмановић, начелница Управе 

Градске општине 2061-800

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

Шеф одсека за послове писарнице 2061-853

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ:

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 
ИЗВРШЕЊА:

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

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

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

послове и извршења 2061-807

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

Шеф одсека за заједничке послове и 
комуналне делатности 2061-797

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:
Предраг Кузмановић, начелник одељења 

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

Шеф одсека за друштвене делатности 2061-783

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

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

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

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

ПРАВОБРАНИЛАШТВО:
Драгиша Добрић, правобранилац 

2061-894, 2061-911
Заменик правобраниоца 

2061-891, 2061-893, 2061-794

ПРАВНА ПОМОЋ:
Драгица Илић Велимировић 2061-729

МАТИЧНА СЛУЖБА:
Милица Новаковић, шефица матичне службе 

2061-722

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ:
Светислав Миловановић, заштитник грађана 

3615-392

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:
МЗ Војвода Мишић 2648 948

МЗ Дедиње 2668 252
МЗ Топчидерско брдо - Сењак 3693 085

МЗ Зелени венац 2632 356
МЗ Слободан Пенезић Крцун 2643 172

МЗ Гаврило Принцип 3614 683
МЗ Западни Врачар 2682 526

МЗ Стеван Филиповић 2652 082
МЗ 4. Јули 2660 843

ДКЦ МАЈДАН
Козјачка 3-5, 3692-645

КУЋА КРАЉА ПЕТРА
Васе Пелагића 40, 2652-986

РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ
Ирена Вујовић – председница општине:

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

2061-904

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ
Александар Дујановић: 2061-904

Зоран Петровић: 2061-904
Радана Бодирога Аврамовић: 2061-904

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

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

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

Мирослав Божић: 3615-388, 3615-382
Владимир Новаковић: 3615-388, 3615-382

Дарко Самарџић: 2061-904, 3615-382

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Немања Берић – председник Скупштине 

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

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

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

Скупштине општине: 3615-388, 3615-382

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Александара Кузмановић – начелница Управе

Градске општине: 2061-800
Владимир Јовановић, заменик начелнице

Управе Градске општине: 2061-800

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

Шеф Одсека за послове писарнице: 2061-853

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Неда Кажић, начелница одељења: 2061-827
Шеф Одсека за имовинско-правне послове: 

2061-827

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ

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

2061-812

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 
ИЗВРШЕЊА

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

Шеф Одсека комуналне инспекције: 2061-786

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА
Владимир Настић, начелник одељења: 2061-755
Шеф Одсека за инвестиционе пројекте: 2061-738

Шеф Одсека за комуналне делатности и 
заједничке послове: 2061-797

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Начелник одељења: 2061-766, 2061-863

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Мирјана Јанковић, начелница одељења:

2061-815
Шеф Одсека за буџет и трезор: 2061-818

Шеф Одсека за финансије: 2061-819

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

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

Шеф Одсека за послове информисања 2061-800

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР 
Марија Вучетић-Радић 2061-794

ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Драгиша Добрић, правобранилац: 2061-894,

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

2061-794

ПРАВНА ПОМОЋ
Драгица Илић Велимировић: 2061-729

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Светислав Миловановић: 3615-392

Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу

Одељење за лична стања грађана,  
вођење матичних књига и  

изборна права – Савски венац
Гордана Милановић, начелница одељења:  

2061-722

Градска управа Града Београда 
Секретаријат за јавне приходе 

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

ДКЦ „МАЈДАН”
Козјачка 3–5, 3692-645

КУЋА КРАЉА ПЕТРА
Васе Пелагића 40, 2652-986

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГО САВСКИ ВЕНАЦ

Немањина 3, 4032-250, 4032-249



Имате могућност
да пратите рад и активности 
Градске општине на 
друштвеним мрежама. 

Оставите поруку 
и коментар
или дајте сугестију или 
предлог.

Сва питања 
пошаљите на 
општинску  
страницу

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

питања из делокруга Градске општине грађани могу добити преко имејла:  

pitanja@savskivenac.rs. 

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

www.savskivenac.rs.

gosavskivenac

opstina_savski_venac

@GOSavskivenac

www.savskivenac.rs


