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Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

АЛЕКСЕЈ:
Поред свега доброг и лепог што ова општина поседује, 
мој Савски венац волим првенствено због људи који ту 
живе. Пријатни, дружељубиви, љубазни и увек спремни 
да помогну. То су моје комшије.
Увек када шетам Улицом незнаног јунака или трчим кроз 
Хајд парк чујем неку нову причу и добијем неку нову тему 
за размишљање. Познаници и пријатељи које срећем, а и 

они које упознајем, увек ми улепшају дан. Трудим се да то буде обострано.
Мислим да је за овакво расположење људи великим делом заслужан и амбијент 
са пуно зеленила, лепих грађевина и знаменитости. Од музеја до паркова са 
справама за тренинг и стазама за трчање, Савски венац има све што је потребно 
да омогући својим становницима да се развијају, како физички тако и духовно. 
Општина Савски венац константно организује најразличитије догађаје и мани
фестације и лепо је видети да људи који раде тај посао и сами разумеју и живе у 
духу ове општине. Наша општина живи, а њени становници су њена душа. Зато 
ја волим Савски венац.

 НОВАК:
Савски венац је за мене најлепши део Београда, због мно
гих паркова и лепих улица. Поносан сам што сам ученик Ос
новне школе „Радојка Лакић“ која се налази близу „Београ
да на води“, где често идем са пријатељима са којима волим 
да играм фудбал, жмурке и да трчим. Посебно уживамо у 
обиласку тржног центра „Галерија Београд“, где често одла
зимо у биоскоп да гледамо филмове и цртаће. Доста вре
мена проводимо играјући се у Финансијском парку, у близини Железничке ста
нице, који волимо да зовемо „Базенац“, због велике камене фонтане која обликом 
подсећа на латице које се шире. Наш крај сам заволео још као мали, овде живим 
од рођења и не бих га мењао ни за шта на свету.

МИЛИЦА:
Оно због чега гајим љубав према мојој општини Савски 
венац, дефинитивно не може да стане у један разлог. У 
најкраћим цртама могла бих да издвојим, пре свега прелепо 
окружење, где свакодневно гледајући како се ради и улаже 
у њега могу слободно да кажем да је то оно што ми као мла
дој особи пружа сигурност и веру у то да видим себе овде у 
будућности. 
Заиста, уживање је проводити време у прелепим парко

вима и улицама и, наравно, на најлепше уређеном кеју. Потом, имам потребу да 
издвојим и уједно похвалим нови пројекат, бесплатни курс језика, који похађам 
однедавно и који је апсолутно пун погодак. Надам се да ће у будућности бити 
још доста овако добрих разлога који ће ме чинити још поноснијом што сам део 
најбоље општине!

ГОРДАНА:
Волим Савски венац зато што сам ту рођенa и што сам своје 
младалачке дане провела баш на овој општини. Сматрам да 
имам велику привилегију да сада живим у најлепшем делу 
Београда, а последњих година видимо да се и општинско 
руководство много труди и ради на томе да живот на Сав
ском венцу буде све лепши и лепши. Задовољна сам што 
је баш на подручју наше општине предиван Савски трг и 
на њему велелепни споменик Стефану Немањи. Сада овде проводим активне 
пензионерске дане са својим најмилијима, волим да шетам уживајући у лепо 
уређеним улицама, парковима и „Београду на води“ који се убрзано гради. По
носна сам на моју оштину која се све више мења, бринући да квалитет нашег 
живота буде све бољи.

www.savskivenac.rs

На једанаестој седници Скупштине Градске 
општине Савски венац, одржаној 15. новем

бра 2021. године, пред одборницима се нашло 
укупно девет тачака дневног реда. 

Скупштина је донела Одлуку о престанку ман
дата одборнице Скупштине Градске општине 
Савски венац пре истека времена на које је име
нована, са листе „Александар Вучић – За нашу 
децу“, након чега су донети Решење о изменaмa 
Решења о именовању Изборне комисије Градске 
општине Савски венац у сталном саставу и Одлу
ка о другом ребалансу буџета Градске општине 

Савски венац за 2021. годину. 
У оквиру пете тачке дневног реда, одборници

ма је представљен Извештај о извршењу Одлуке 
о буџету Градске општине Савски венац за пери
од јануар – септембар 2021. године. 

Одборници су затим донели Решење о име
новању Општинског савета родитеља Градске 
општине Савски венац за школску 2021/2022. го
дину, као и именовали директора Установе култу
ре Дечји културни центар „Мајдан“ и члана Над
зорног одбора Установе културе Дечји културни 
центар „Мајдан“.
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ВЕЛИСАВА ВУЛОВИЋА  
– ОМЛАДИНСКА

Грађани Савског венца заједно са руководством 
општине активно учествују у унапређењу животних 

услова и стварању бољег и лепшег места за живот. На 
иницијативу грађана, реконструисана је унутарблоков
ска саобраћајница између улица Велисава Вуловића 
и Омладинске. Реализоване активности обухватиле су 
комплетну реконструкцију, односно фрезовање, асфал
тирање и замену асфалта.

Завршетком радова на овој унутарблоковској сао
браћајници решен је дугогодишњи проблем грађана 
који живе у овом делу општине Савски венац.

Председник ГО Савски венац је у току обиласка ове 
локације истакао да су потребе грађана увек на првом 
месту, због чега ће целокупно општинско руководство 
наставити да улаже додатне напоре и наставити да кон
тинуирано решава проблеме, како би житељи Савског 
венца живели у што бољем и лепшем окружењу.

ХУМСКА УЛИЦА

Радови на уређењу дела Хумске улице су завршени, а 
грађани овог дела Савског венца добили су потпуно 

нов асфалт, чију замену је финансирала ГО Савски венац.
Реконструкција унутарблоковске саобраћајнице 

урађена је на иницијативу грађана, а радови су заврше
ни у најкраћем року.

Руководство ГО Савски венац наставиће да сва
кодневно комуницира са грађанима, јер само заједно 
можемо постићи најбоље резултате и успешно реализо
вати сваку идеју, све у циљу обезбеђивања што бољих 
услова живота за све грађане који живе и раде на тери
торији општине.

 ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ 
СИМЕ ЛОЗАНИЋА

На иницијативу грађана завршена је и реконструкција 
Улице Симе Лозанића.
Извођење радова 

је било у надлежнос
ти ЈП „Путеви Београ
да“ и ЈКП „Београд 
пута“, а радови ком
плетне реконструк
ције саобраћајнице, у 
виду замене асфалта 
и тротоара и поставке 
саобраћајне сигнали
зације, завршени су у 
складу са планираном динамиком.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУШКИНОВЕ УЛИЦЕ

На иницијативу грађана започета је реконструкција 
Пушкинове улице. Тим поводом, председник ГО Сав

ски венац Милош Видовић обишао је радове који су у 
току у овом делу општине. Извођење је у надлежности 
ЈП „Путеви Београда“ и ЈКП „Београд пута“, а радови под
разумевају почетак санације и припремних активности 
неопходних за извршење комплетне реконструкције са
обраћајнице, и то замену асфалта и тротоара, односно 
фрезовање и асфалтирање и поставку саобраћајне сиг
нализације.

Током обиласка 
председник је раз
говарао са радни
цима, након чега 
се лич но уверио да 
реализација ре кон
струкције про тиче 
у нај бољем реду. 
Радови на овом 
ло калитету су од
личан показатељ 
колико је сарадња 
грађана и Општине 

важна и видљива на сваком кораку, те да свака рекон
струкција саобраћајница утиче на бољи животни стан
дард свих становника.

 „Од круцијалне је важности да Општина непрестано 
сарађује са својим суграђанима и наставља да излази 
у сусрет њиховим иницијативама, јер само заједно мо
жемо да радимо на подизању квалитета живота на Сав
ском венцу“, изјавио је председник Видовић и додао да 
све реализоване акције у протеклих годину дана, као 
и оне које су у плану, неизоставно доприносе томе да 
општина Савски венац буде све лепше и уређеније ме
сто за живот.

НАСТАВАК АКЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УНУТАРБЛОКОВСКИХ 
САОБРАЋАЈНИЦА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

ЕКИПЕ ЕКО-ПАТРОЛЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ РЕДОВНО НА ТЕРЕНУ

Пројекат „Еко–патрола“, 
као заједнички пројекат 

Општине и грађана, допри
носи лепшем и уређенијем 
изгледу Савског венца. 
Само током ове године 
очишћено је и уређено 
66 запуштених површи
на. ПРЕ

ПРЕ

ПОСЛЕ

Флоре Сендс после Јеврема Грујића после

ПОСЛЕ

4

Грађани запуштене јавне површине могу пријавити Еко-патроли на имејл Грађани запуштене јавне површине могу пријавити Еко-патроли на имејл 
ekopatrola@savskivenac.rs ekopatrola@savskivenac.rs 

или путем обрасца који се предаје на Писарници Општине, сваког радног дана од 07.30 до 15.30 или путем обрасца који се предаје на Писарници Општине, сваког радног дана од 07.30 до 15.30 
часова. Образац се може преузети са званичне интернет странице Општине: часова. Образац се може преузети са званичне интернет странице Општине: 

www.savskivenac.rs/cir//preuzmite-obrasce/www.savskivenac.rs/cir//preuzmite-obrasce/
Увек у служби грађана!Увек у служби грађана!

ПОЧЕО НОВИ КРУГ УРЕЂЕЊА УЛАЗА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА НА САВСКОМ ВЕНЦУ: 
ОПШТИНА УЛОЖИЛА СРЕДСТВА

Нови круг уређења улаза стамбених зграда на тери
торији општине Савски венац почео је у новембру, 

након што је завршен Jавни конкурс за бесповратно 
суфинансирање радова у стамбеним заједницама. Ра
дове у улазима стамбених зграда у Улици Баје Пивљ
нина 23 и 23а, као и у Југ Богдановој 16, обишао je 
председник ГО Савски венац Милош Видовић.

Након обиласка радова и разговора са грађани
ма, председник Видовић је рекао да ће Општина су

финансирати до 
90 одсто ви сине 
радова за одржа
вање зграда и да 
ће у овом кругу бити уређено око 40 стамбених заједница које су аплици
рале за пројекат уређења улаза, што ће укупно значити 90 уређених улаза 
до краја године.

„Започети радови у оквиру овог конкурса се односе на кречење и 
бојење улаза и приступних ходника, замену врата, поштанских санду
чића, интерфона, замену тастера за паљење светла, као и замену старих 
плафоњера у ходницима и поставку нових лед плафоњера са сензором. У 
наредном периоду наставиће се извођење радова у осталим стамбеним 
заједницама, према планираној динамици, до утрошка расположивих 
средстава, а све у циљу да средина у којој наши суграђани живе и раде 
буде уређенија и лепша“, поручио је Видовић.

Флоре Сендс пре Јеврема Грујића пре

Акција реконструкције унутарблоковских саобраћајница на територији општине започета је на 
иницијативу грађана Савског венца и успешно се спроводи, што потврђује број од 15 уређених локација  

у последњих годину и по дана.

www.savskivenac.rs Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

од идеје до реализације
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МИЛОШ ВИДОВИЋ О ПРОЈЕКТИМА ВАЖНИМ  
ЗА КОНТИНУИРАНИ РАСТ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ

увек и у сваком моменту оправдам поверење које ми 
указују , а као друго – да наш заједнички рад буде ус
мерен ка континуираном напретку општине. Имам 
све јачи осећај одговорности не само за раст и раз
вој општине и суграђана, већ и свих запослених у на
шој институцији, који улажу огромне напоре на свом 
послу, што превазилази редовне радне дужности.

Иако је и ову годину обележила изузетно 
тешка епидемиолошка ситуација, с поносом 

могу рећи да смо све планове успели да 
реализујемо, јер ми не обећавамо – већ 

радимо.

Пратио сам развојни пројекат Београд на води, који 
је омогућио да најзапуштенији део општине добије 
ново лице. Данас се радујем када видим у којој мери 
је сваки педаљ тог дела општине промењен набоље, а 
посебно ме испуњава што знам колико су наши грађа
ни срећни због изградње овог пројекта и што сада 
све генерације имају прилику да уживају проводећи 
слободно време у најлепшем делу Србије. Посебно ме 
радује када видим колико у свему томе  уживају деца, 
користећи велики број садржаја за забаву. Најлепши 
део посла мог посла управо и јесте рад и залагање за 
бољу будућност наше деце. Брига о најмлађима је наш 
приоритет и трудимо се да током године за децу са 
наше општине обезбедимо што већи број бесплатних 
садржаја, а побринућемо се да их у предстојећој го
дини буде још више. Мислим да је то права стратегија 
којој сви треба да тежимо, јер све што оставимо иза 
себе оставићемо управо деци Савског венца, јер ми 
увек можемо ВИШЕ, ЈАЧЕ и БОЉЕ. А за то је потребна 
велика борба и рад.

Дакле, иако је преузимање ове функције значило 
за мене огромну промену, и личну и професионалну, 
сада могу рећи да сам спреман да се суочим са свим 
изазовима и да заједно са својим тимом и нашим суг
рађанима водим Савски венац ка још већем напретку. 

2. Колика је одговорност водити једну од централ
них градских општина?

Када сте на челу једне од најстаријих општи
на у Београду, приоритет мора да буде наставак 
активности које потврђују позицију Савског вен
ца као најразвијеније београдске општине. У сва
ком тренутку морају бити испуњена и оправдана 
очекивања које вам природно намећу позиција и 
окружење. У фокусу ће и даље бити пројекти који 
су од прворазредног значаја не само за Савски ве
нац, већ и за Београд али и Србију у целини. Нама 
су сви пројекти једнако битни, а трудићемо се да 
успешно одговоримо на све изазове који нас оче
кују, јер верујемо у будућност, која нас инспири
ше и покреће да креирамо сигурно окружење за 
наше суграђане. Намеравам да током целог манда
та одржим, изграђујем и негујем поверење својих 
суграђана. Желим да буду сигурни да општинска 
власт постоји због њих и да свој посао на овој функ
цији могу једино да обављам часно, одговорно, 
савесно и посвећено. То је оно што Савски венац 
заслужује и што ће увек добити, јер све што данас 
радимо је за боље сутра. Од нарочитог значаја је 
што су програм и план развоја општине усмерени 
на то да свакодневно будемо на услузи грађанима 
и да што брже и ефикасније излазимо у сусрет њи
ховим потребама. За мене је највећи успех када ви
дим да су грађани задовољни. Један од циљева за 
који ћу се увек залагати биће и питање унапређења 
наше општине, као уређене, безбедне, инвестито
рима привлачне и препознатљиве туристичке  
дестинације.

Председник Александар Вучић и Влада Републике 
Србије континуирано раде на унапређењу пословне 
климе и привлачењу инвестиција, као део наших на
пора да остваримо одрживи економски и друштве
ни развој земље уз смањење регионалних разлика. 
Уз бесповратна средства, сви реализовани пројекти 
имају управо за циљ јачање економских активности 
на локалном нивоу, али и јачање способности локал
них самоуправа и заједница да користе фондове и 
спроводе пројекте.

С АВСКИ ВЕНАЦ ДРАГ УЉ БЕОГРА Д А

Вођење једне од централних општина у време 
када је велика подршка усмерена на економски раз
вој Србије, а посебно на јачање конкурентности на 
локалном нивоу, представља за мене изузетну при
вилегију. Стварање повољног пословног окружења 
је кључна компонента стратегије и наше општине, а 
дугорочне инвестиције ће се вратити кроз отварање 
нових радних места и могућности за економски раст. 
Коначно, на овај начин се доприноси и заустављању 
економских миграција, јер ће грађани имати могућ
ност запослења, али и приступ услугама у местима 
у којима живе. Зато ми континуирано пружамо кон
кретну помоћ грађанима Савског венца, стварајући 
нове могућности, посебно у овом економски и 
друштвено тешком времену, и активно радимо на 
унапређењу укупног економског и инвестиционог 
потенцијала.

Завршетак године је најбоља прилика да се сумирају постигнути резултати, али и направе 
планови за наредни период. Тим поводом, разговарали смо са председником ГО Савски венац Милошем 

Видовићем, који се на овој функцији налази нешто више од годину дана и замолили га да са нама подели 
утиске о свом досадашњем раду и открије у којој мери су се испунила његова досадашња очекивања. У 

отвореном разговору, Видовић је нагласио да је кључ успеха у тимском раду, те да је поносан и задовољан 
када види како данас изгледа Савски венац. Радује га сваки сусрет и разговор са суграђанима и шетња по 
уређеним улицама и парковима на Савском венцу. Поручио је својим суграђанима да и у наредној години 

могу очекивати бројне нове пројекте, који ће живот на Савском венцу учинити још квалитетнијим.

С А В С К И  В Е Н А Ц  Ј Е  П О Н О С  С В И Х  Н АСС А В С К И  В Е Н А Ц  Ј Е  П О Н О С  С В И Х  Н АС

1. У којој мери се ваш професионални и лични жи
вот променио ступањем на функцију председника 
Општине Савски венац, веома одговорну позицију, 
будући да се на нашој општини реализују кључни 
пројекти за читав град?

На одговорним позицијама у Општини Савски ве
нац радио сам дуги низ година, тако да сам до детаља 
упознат са свим сегментима развоја и потребама 
наше општине. Пре ступања на функцију председ
ника обављао сам руководилачке послове као члан 
Општинског већа задужен за различите области. За
довољан сам што смо заједно са грађанима успели да 
променимо набоље Савски венац и поносан што се 
за време мог рада слика централне градске општине 
много променила. Кроз свакодневну комуникацију 
са грађанима успели смо да пребродимо све изазо
ве и дођемо до конструктивних решења на добробит 
свих становника општине. Наш највећи успех је што 
смо у протеклом периоду задржали поверење грађа
на у институције и руководство.

Искуство које сам стекао бавећи се четири године 
различитим проблемима на локалном нивоу, било је 
од непроцењивог значаја за обављање функције која 
ми је сада поверена. Локална заједница је директно 
повезана са грађанима и најбоље зна који су пробле
ми присутни у њиховој средини. Због тога је међу 
првим стварима које сам предузео чим сам ступио 
на дужност председника, било формирање одговор
ног и вредног тима, који ће заједно са мном храбро и 
одлучно утицати на то да се живот свих становника 
мења набоље.

Неминовно је да ми се живот променио са пре
узимањем нове функције, јер бити на челу једне од 
најлепших општина у Београду је велика одговорност. 
Као прво, обавезан сам пред својим сарадницима, да 

Показали смо да озбиљношћу, упорношћу  
и преданим радом можемо да постигнемо 

велике резултате.
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и према свима, јер то је једини начин да чиним добро 
општини. Искључивост не сме бити допуштена, а ин
терес становника је увек на првом месту.

4. Шта бисте издвојили као највећи изазов откада 
сте преузели мандат?

Када сам дошао на чело општине, мој тим и ја 
смо сагледали целокупну ситуацију и колико је тога 
урађено од 2016. године и закључили да морамо на
ставити у истом смеру и убрзано радити на решавању 
проблема. Највећи изазов је да чврсто испуњавамо 
обећање које смо дали нашим грађанима, а то је да 
нећемо проблеме остављати у наслеђе будућим на
раштајима већ ћемо се трудити да их беспоговорно 
решавамо. Свестан сам свих проблема са којима се 
суочавамо свакодневно, али сам и  сигуран да је све 
могуће остварити уколико су наши развојни планови 
у складу са потребама грађана. Циљ нам је да прави
мо окружење у коме ће људи моћи несметано да ства
рају, живе и привређују, да им деца иду у одржаване 
и сређене школе и вртиће. То је минимум који се оче
кује, али на који ја не пристајем, већ желим да идемо 
још даље, да се баш на Савском венцу најбоље види 
развој Београда.

Резултати нашег рада су више него уочљиви. Поно
сан сам што смо показали да озбиљношћу, упорношћу, 
одговорним и преданим радом можемо да постигне
мо све оно што је пре 2016. године грађанима само 
обећавано, а никада није испуњено. Задовољан сам 
динамиком развоја, али сам и свестан да увек може 
боље и више. Желим да, као и до сада, поштено, одго
ворно и посвећено радим за своје грађане, јер они то 
заслужују. Србија је наша кућа, другу немамо, и зато је 
обавеза свих нас који смо на оваквим функцијама да 
мислимо на будућност генерација које долазе и на то 
какву ћемо им земљу изградити и оставити. Стога је 
моје опредељење да у будућности, упоредо са радом 
на себи и свом професионалом усавршавању, наста
вим да улажем енергију, труд, знање за добробит моје 
општине и мојих суграђана.

Све што смо постигли претходних година 
је важно, али визија и план за будућност су 
најважнији. Зато пред грађане излазимо с 

конкретним резултатима и не нудимо им олака 
обећања, нити лака решења, већ наставак 

започетих пројеката, уз рад и велика залагања. 
Показали смо да умемо, можемо и желимо 
да се боримо за наш Савски венац и бољи 

квалитет живота наших комшија.

5. Које бисте завршене пројекте издвојили у про
теклом периоду на Савском венцу?

Руководство ГО Савски венац је наставило истим 
путем напретка и развоја општине и постигло значај
не резултате који су грађанима видљиви на сваком 
кораку. Савски трг је велики пројекат који се још увек 
ради на Савском венцу и омогућава, уз фантастичан 
споменик Стефану Немањи, да овај део наше општи
не постане центар Београда. У току су и пројекти који 
су од прворазредног значаја за главни град, али и за 
целу Србију – наставак изградње Београда на води, из

мештање аутобуске станице, као и наставак изградње 
Железничке станице Прокоп, на коју грађани Савског 
венца чекају скоро пола века. Захваљујући доброј ко
муникацији са грађанима који свакодневно учествују 
у одлучивању о томе шта ће се радити на општини 
Савски венац, активно смо радили на великом броју 
различитих активности. Доста је урађено на побољ
шању саобраћајне инфраструктуре у свим деловима 
општине. 

С АВРЕМЕНИ ИЗГЛЕ Д  
НАШЕГ С АВСКОГ ВЕНЦ А

 

 У 2021. години урађено је око 90 улаза и 6 фасада 
(4 фасаде су завршене под ингеренцијом ГО Савски 
венац, а 2 фасаде под ингеренцијом Града Београда). 
Захваљујући доброј сарадњи са Градом Београдом, ЈП 
„Путеви Београда“ и ЈКП „Београд пут“, у претходних 
пет година реконструисали смо више од 35 улица, а 
неке од њих су: Балканска, Ресавска, Булевар кнеза 
Александра Карађорђевића, Баја Пивљанина, Добро
пољска, Звечанска, Краља Милутина, Војводе Милен
ка, Вулевар војводе Путника, Светозара Марковића, 
као и 15 унутарблоковских саобраћајница. У 2021. 
урађен је и подземни пролаз код Сајма, сквер између 
Катићеве, Бирчанинове и Булевара ослобођења, као 
и сквер на углу Милована Миловановића, Балканске, 
Адмирала Гепрата и Гаврила Принципа, такође и ули
це Симе Лозанића и Пушкинова, а од унутарблоков
ских саобраћајница завршене су  Хумска, Кронштат
ска, Велисава Вуловића, Миленка Веснића.

Асфалтирали смо и обновили паркинге и прилазне 
путеве између стамбених зграда. Помогли смо стам
беним заједницама да уреде своје улазе, као и да об
нове старе фасаде, што ће бити настављено. Посебну 

Моја очекивања су испуњена у великој 
мери када видим изузетан број реализованих 

пројеката, а сваки је подједнако важан за 
побољшање квалитета живота грађана. 

Поносан сам што иза себе имам резултате, а не 
нерешене проблеме и празна обећања.

Мислим да је управо то оно по чему се мери ус
пех сваког функционера. Успех наше општине се, 
такође, види и по томе колико се залажемо за поди
зање свести о важности очувања животне средине. 
Наравно да су нам у фокусу пројекти и активности 
који се односе на најмлађе. Децу треба да учимо да 
не бацају смеће на јавну површину, у реку, или на 
било које место које није предвиђено за то, већ да 
га одлажу у посебне канте према врсти отпада. Ва
жно је и да им се, на њима разумљив начин, објасни 
значај сортирања и рециклаже отпада. То су све ко
раци који можда не изгледају толико битни, али су 
заправо основа да деца израсту у одговорне грађане 
који ће да брину о својој околини, као што брину и 
о свом дому. Свако од нас треба да пође од себе и 
уради оно што може. Морамо да мењамо начин на 
који се односимо према животној средини, јер она је 
једна једина коју имамо. 

3. Ваше обавезе су бројне, али јасно је да их ис
пуњавате са задовољством. Можете ли издвојити неке 
дужности које обављате са посебном сатисфакцијом?

На овој функцији морате бити отворени према 
свему ако желите добро општини. Ја сам, најпре, 
грађанин Београда. Радим 24 сата да бих што више 
учинио за своје суграђане, припремио терен за све 
планиране активности. Функције су пролазне, манда
ти су пролазни, али када прођу – требало би да мо
жемо прошетати градом, дружити се са пријатељима, 
поносни на дела која смо направили. Наша је дуж
ност да оставимо иза себе нешто добро по чему ће 
нас људи памтити. А све то без великог рада и ослуш
кивања потреба обичних људи, наших комшија и суг
рађана, није могуће. 

Настојим да са својим тимом ефикасно 
решавам проблеме, без изговора и 

оправдања. На крају дана, када сумирамо 
завршене послове, схватимо да се наш напоран 

рад исплатио и да све непроспаване ноћи 
коначно имају смисла, што нам показују осмеси 

и срећа наших суграђана. 

Инфраструктурни пројекти за општину су важни, 
али ја највише волим  кад сам у прилици да помог
нем оним суграђанима којима је моја помоћ заиста 
потребна. Само тако можемо показати људско лице. 
Нису надлежности важне. Некада су идеја и добра 
воља много важнији. Срећа је потпуна када је поде
лите. Волим Савски венац, имам своје ритуале. Дан 
ми почиње праћењем актуелних дешавања, прелис
тавањем дневне штампе, а пријатељи знају да ми не
када кроз шалу замере када се превише занесем у 
праћењу вести и решавању проблема, иако званично 
радно време још није почело. Често се нашалимо на 

ту тему, али они знају да ја немам стандардно радно 
време, да радим 24 часа седам дана у недељи и да се 
на телефон увек јављам, јер хоћу да за своје суграђане 
увек будем доступан. Знам да мојим сарадницима по
некад није лако у раду са мном, као и да умем често да 
будем захтеван и напоран (нарочито када захтевам да 
се јављају на моје позиве и у вечерњим часовима, ако 
је у питању нека горућа тема). У току дана ми пристиг
не јако велики број позива, порука, захтева и мејлова. 
Да би то све могло да се реализује, морам да будем у 
сталном контакту са свима, да будем често на терену 
и дневно одржим велики број састанака. 

Трудим се да понекад имам и слободно време. 
Срећан сам што живим на Савском венцу где се, из
међу осталих, налазе Сарајевска и Балканска улица, 
које обележавају нашу традицију, јер представљају 
улице старих заната. Ако мене питате, Савски венац је 
најлепши део Београда, због бројних уређених парко
ва, дечјих игралишта и улица. Посебно волим да про
шетам кроз Топчидерски парк који је пун зеленила и 
дрвећа, као и Хајд парк који има одличне справе за 
тренинг. Поносан сам што је на подручју наше општи
не споменик Стефану Немањи и прелепи Савски трг, 
који постаје њено главно обележје. Живим у непо
средној близини Београда на води и често у разго
вору са комшијама коментаришем како нови градски 
пејзаж задовољава све светске стандарде.

Желим да пружим најбоље својим суграђанима. 
Свесни смо, наравно да живот није бајка. Ту су све пре
преке које човек својом енергијом и радом мора на
стојати да превазиђе. Поента је не одустајати. И када 
је најлепше – ставите каменчић у ципелу. Сматрам да 
треба да видимо лепо и када је најтеже и настојимо 
да учинимо што више добрих дела – јер то је рецепт 
за успех. Имао сам тешких тренутака, али упорношћу 
и заједно са мојим тимом, успео сам све препреке да 
превазиђем.

Сматрао бих да сам пао на испиту из морала и од
говорности када не бих храбро и искрено причао са 
својим комшијама. Моја размишљања су доступна јав
ности, а рад увек транспарентан. Намеравам и даље 
да будем близак са грађанима, отворен према свему 
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орима смо омогућили излете по Србији, дружења, 
бесплатну рекреацију и друге садржаје по њиховој 
жељи.  

Након годину дана с поносом могу да кажем 
да је урађен велики посао на нашој општини 
када је реч о побољшању квалитета живота 

грађана, што смо мој тим и ја себи поставили 
као један од најважнијих циљева и задатака 

још на почетку мандата.

6. Шта највише волите на Савском венцу и колико 
је важан његов развој?

На мом Савском венцу највише волим његов нови 
сјај, који показује колико је он променио свој изглед 
и изглед Србије. Пешачка зона се шири, центар гра
да има ново лице које се, слободно могу рећи, по
реди са велелепним светским метрополама. Његој 
развој има вишеструки значај, а посебно ме радује 
што је постао својеврсна атракција, како у смислу 
развоја туризма тако и у смислу отварања великог 
броја радних места и упошљавања наше грађевин
ске оперативе. 

С АВСКИ ВЕНАЦ – ЛЕПО ЛИЦЕ  
НАШЕГ ГРА Д А

У разговору са суграђанима видим да су задовољ
ни како тај простор данас изгледа, а када узмемо у 
обзир да нас очекује завршетак реконструкције око 
Савског трга и да ћемо моћи коначно да уживамо у 
великој пешачкој зони с много нових стабала, трав
натих површина, волим што овакве промене, уз спо
меник Стефану Немањи, јасно одражавају убрзани 
плански развој наше општине као и њену перспек
тиву у будућности. Посебно бих желео да истакнем 
и похвалим огроман напор који улажу председник 
Александар Вучић и Влада Републике Србије у иг
радњу потпуно новог Клиничког центра Србије. 
Поносан сам што ће Србија имати један од најмо
дернијих клиничких центара у Европи. Промене су 
невероватне, уложена је огромна енергија и инвес
тиција у овај пројекат како би се грађанима пружила 
најбоља могућа нега и заштита. За ово стварно вре
ди живети и борити се. Такође, похвалио бих и изу
зетан рад и одличну сарадњу са директорима Дома 
здравља „Савски венац“ Зораном Бекићем и Завода 
за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ 
Владом Батножићем, са којима се реализују бројне 
активности у циљу подизања свести грађана о важ
ности превенције у очувању здравља, здравствене 
трибине и бесплатни превентивни прегледи за све 
грађане са наше општине.

Задовољан сам што је напредак општине 
данас видљив у сваком сегменту и што 

грађани то препознају.

Не могу а да опет на истакнем да се на Савском 
венцу заиста најбоље види убрзани развој Београда. 
Непосредна комуникација коју имам са суграђани

ма дала је велике резултате. Уз много труда, рада и 
уложене енергије нашу општину чинимо местом које 
пружа добре услове за квалитетан живот, а то је зајед
нички успех општинског тима и грађана Савског вен
ца. Слушамо грађане, уважавамо њихове предлоге и 
иницијативе, што је довело до великих резултата на 
које данас сви можемо да будемо поносни.

7. Како видите нашу општину од 2022. године и 
шта би био епицентар циљева? 

Моја визија Савског венца у наредне три године 
укључује и изградњу савремене пијаце на Сењаку, 
која ће испуњавати све светске стандарде, затим 
изградњу летње позорнице у Топчидерском парку 
и наставак уређења парковских и зелених површи
на. Надамо се да ћемо у наредном периоду реали
зовати радове на обнови Сарајевске и Улице кнеза 
Милоша, са још лепшим тротоарима,  дрворедима и 
паркингместима, као и улица Теодора Драјзера и Не
знаног јунака. Такође, потребна је и реконструкција, 
између осталих, улица Краљевића Марка, Ломине, 
Сењачке, Пастерове и Коче Поповића. Oчекује нас и 
завршетак радова на Савском тргу.

Такође, радићемо на наставку уређења улаза 
и реконструкцији фасада. Свесни смо да сваки до
трајао објекат не само да нарушава изглед града, 
него угрожава и безбедност грађана. Урадили смо 
много, али има и доста тога што ће тек бити урађе
но у наредном периоду и што ће утицати да грађа
ни Савског венца имају још бољи животни стандард 

пажњу посветили смо најмлађима, улагањем у обнову 
школа и вртића. Као и претходних година, и ове годи
не смо улагали у уређење и обнову свих 9 основних 
школа на територији општине. Издвојио бих да смо 
на нашу иницијативу, а у сарадњи са надлежним ор
ганима, веома успешно решили вишедецинијски про
блем грејања у основним школама „Стефан Немања“ 
и „Војвода Мишић“, које сада имају гас и централно 
грејање.

Поделили смо бесплатне ранчеве и школски при
бор првацима у свим основним школама на терито
рији општине, а први смо уручили бесплатне таблете 
ученицима трећег, четвртог, петог и шестог разреда, 
као и лаптоп рачунаре учитељима и наставницима. 
Ово је увек најлепши део посла. Тиме показујемо да 
све што радимо, чинимо баш због наше деце, а она 
нам узвраћају резултати
ма које остварују.

Уклоњени су и очишће
ни графити са фасада и 
обновљени и заштићени 
стубови јавне расвете у 
сарадњи са ЈКП “Градска 
чистоћа” и ЈП “Јавно ос
ветљење”. Радови на ски
дању графита су обављени 
на површини од Булевара 
ослобођења до Бранковог 
моста. До сада је очишће
но око 2.000 квадратних 
метара фасада, највише 
на потезу од Немањине 
до Бирчанинове улице. Та
кође, током акције до сада 
је обновљено, офарбано 
и комплетно заштићено 
преко 300 стубова, и то на 
територији пет паркова: 
Луке Ћеловића, Бристол, 
Финансијски парк, Мањеж 
и Топчидерски парк.

Захваљујући „Екопа
троли“, која је заједнички 
пројекат ГО Савски венац 
и грађана, трудили смо 
се да уредимо све јавне 
површине. У претход
них пет година уређено 
је 12 нових игралишта и 
спортских терена, рекон
струисали смо сва постојећа игралишта и опремили 
их савременим мобилијаром. Уредили смо паркове и 
урбане џепове, а ове године у сарадњи са Градом Бе
оградом и ЈКП „ЗеленилоБеоград“ међу последњим 
урађеним локацијама су : дечје игралиште у Павла 
Јуришића Штурма, игралиште у насељу Стјепан Фи
липовић, као и комплетна реконструкција парка „Леп 
изглед”. Савски венац је у протеклом периоду постао 
богатији за велики број стабала дрвећа и зелених 
површина, у оквиру акције „За зеленији Савски венац“. 
Сваким пошумљавањем трасирамо добру будућност 
за нашу општину, а свако ново дрво је извор живота 
и здравља, те оваквим акцијама доприносимо значају 

очувања, унапређења и заштите животне средине. 
Подстичемо еколошку свест, пре свега код деце, у ком 
циљу су  спроведене и акција „Рециклирај за чистији 
Савски венац“ и хуманитарна акција „Рециклирај за 
Гаврила“. У плану је уређење још једног лепог кутка 
за забаву и дружење, а то је Топчидерски дечји еко
парк на Савском венцу који ће, уколико добијемо све 
потребне дозволе, бити изграђен од природног мате
ријала. 

Истакао бих да свакодневно добијамо предлоге 
суграђана, што сведочи колико је им је општина си
гуран партнер у њиховим иницијативама, нарочито 
када се ради о правилном и здравом развоју деце. 
Захваљујући грађанима Савског венца који су гласа
ли и учествовали у такмичењу „Узми рачун и победи“ 
добили смо средства да се направи и адаптира игра

лиште „Јелена Анжујска“, 
који су грађани својим 
гласовима изабрали.

Такође, Општина у кон
тинуитету спроводи више 
различитих едукативних 
програма за малишане, 
како би се подигао ниво 
сигурности најмлађих 
и саобраћајне културе 
грађана који превозе 
малишане, а међу по
следњим пројектима које 
смо реализовали су: „Без
бедан школарац“, „Мобил
ни саобраћајни полигон 
за децу“ и „Безбедне ули
це“. Први пут смо у са
радњи са АМСС поделили 
преко 100 бесплатних ау
тоседишта за децу и овим 
примером показали ко
лико је битно поштовање 
правила и безбедност у 
саобраћају.

Организоване су Дечје 
летње игре у Топчи
дерском парку, одржан 
Сајам спорта Савски ве
нац, обезбеђени бројни 
бесплатни едукативни и 
спортски програми, као и 
бројне културнозабавне 
манифестације, подеље

ни су вредносни ваучери за ђаке генерације и вуков
це. За основце и младе организовани су бесплатни 
курсеви страних језика; обогаћен је рад Канцеларије 
за младе (направљен је и покренут пројекат “Инфо
рум“ и одржан Дан младих); подељени су деци ново
годишњи и ускршњи пакетићи, додељени су пакети 
помоћи социјално угроженим породицама избегли
ца и интерно расељених лица, купљена три сеоска 
домаћинства у сарадњи са Комесаријатом за из
беглице и миграције; донирана рачунарска опрема 
домовима здравља; одржани бесплатни превентив
ни здравствени прегледи за грађане Савског венца 
и отворен колцентар за вакцинацију. Нашим сени



већеније, за бољу будућност наше општине и свих 
грађана. Савски венац ће остати јак и стабилан док 
има представника који имају храброст, визију и знање. 
То нам је једини циљ који свако од нас свакодневно 
себи поставља као задатак. Када видите задовољне 
људе, знате да сте нешто добро урадили. Иако је крај 
године доба када се сумирају резултати, када је реч о 
општини не бих се ограничавао на оцену стања само у 
једној години, будући да смо велике промене започе
ли од 2016. године. 

На чело општине сам дошао са 
амбициозним плановима да још више 

унапредимо слику Савског венца. Дефинисали 
смо краткорочне, средњорочне и дугорочне 

планове, које ћемо имплементирати ради 
добробити општине и свих грађана.

Иако се ради о великим и сложеним проблемима 
постоји снажна воља да их решавамо. Приоритети 
Општине односиће се на решавање важних питања. 
За кратко време смо реализовали бројне инфраструк
турне и комуналне пројекте у сарадњи са Градом и на
длежним градским службама. Промене су већ започе
те, а мој мандат ће обележити велики и напоран рад, а 
сигуран сам и добри резултати.

8. Редовна комуникација са грађанима и реша
вање њихових проблема је Ваша лична карта. Како 
се односите према предлозима које добијате и ка
кав наставак сарадње грађани могу да очекују са 
Општином? 

Један од приоритета је наставак квалитетне са
радње са грађанима, али и унапређење исте. Оче
кујем да непосредна комуникација донесе још веће 
резултате. Слушаћемо наше суграђане, уважавати 

њихове предлоге и иницијативе, што ће, сигуран сам, 
неизоставно довести до великих резултата на које 
ћемо сви бити поносни. Када сам изабран на место 
председника, рекао сам да ће моја врата за све грађа
не и добре предлоге увек бити отворена.  

ОСМЕХ НАШИХ С УГРАЂАНА,  МОТИВ 
ЗА НОВЕ ПОБЕ ДЕ И УСПЕХЕ

Примам грађане једном недељно, а свим осталим 
данима становницима Савског венца на располагању 
су људи из мог тима. Грађани нам свакодневно до
лазе с различитим предлозима, сугестијама, али и с 
конструктивним критикама. Иницијатива грађана је 
од суштинског значаја. Добра комуникација са грађа
нима резултира пријемом великог броја различитих 
захтева, а најважнији се односе на уређење улица, 
садњу дрвећа, озелењавање јавних површина и кому
нална питања. Управо захваљујући њиховим предло
зима, на Савском венцу је доста тога урађено. Значајан 
пројекат који је покренут на иницијативу грађана је 
“Екопатрола”, у циљу бољег одржавања јавних повр
шина на територији наше општине, чиме се нико није 
бавио претходне две деценије. Од почетка рада, ав
густа 2017, “Екопатрола” је уредила близу 400 јавних 
површина. Поносан сам на грађане Савског венца 
због овог заједничког пројекта. Када је реч о комунал
ном уређењу, у плану нам је да створимо мале зелене 
оазе за одмор и разоноду. Наравно, ту се нећемо заус
тавити, јер као што је важно све што је до сада урађе
но, још важније је оно што нам следи и што имамо у 
плану, а очекују нас велике ствари. Моја највећа жеља 
је да грађани имају поверење у мене и мој тим и буду 
сигурни да ћемо бити уз њих и у најтежим тренуцима, 
а треба да знају да увек могу да рачунају на нас.
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и услове какве заслужују. Планирамо да рад на за
почетим пројектима буде настављен још бржим 
темпом, старе зграде да освану у новом руху, са 
обновљеним изгледом и сређеним улазима. Прва 
смо општина која је својим суграђанима омогућила 
унапређење својстава зграда, а нови јавни конкурс 
за уређење зграда и фасада биће поново актуелан у 
првом кварталу наредне године.

Без добре визије не би било ни реализације 
овако великих пројеката. Идеја нам је да нашу 

општину водимо у правцу просперитета.

Захваљујући одличној дугогогодишњој сарадњи 
са Градом Београдом и ЈКП „Зеленило Београд“ уре
дили смо велики број локалитета на нашој општини, 
а у плану нам је да наставимо истим темпом. У прет
ходних пет година урађени су инвестициони радови 
на 25 локација. Наставићемо да нашу општину об
ликујемо тако да сви суграђани имају исте услове 
за живот, што подразумева не само уређену инфра
структуру, већ и спортске терене, нова и реконструи
сана игралишта, додатне мобилијаре, стазе, скверо
ве, петзоне, паркове, зелене и јавне површине, као 
и обновљене паркинге и прилазне путеве између 
стамбених зграда. Наставићемо да се залажемо за 
континуирани развој, сигурност и стабилност Савс
ког венца, побољшање саобраћајне инфраструктуре 
у свим деловима општине, као и за обезбеђивање до
вољног броја рециклажних и подземних контејнера. 
У плану је, такође, наставак организовања бесплат
них дечјих и културних садржаја у ДКЦ “Мајдан” и 
Кући Краља Петра, као и бројне манифестације под 
окриљем Туристичке организације Савски венац. 

Посебну пажњу посветићемо најмлађима, улагањем 
у радове на сређивању основних школа, бесплатне 
едукативне, спортске, културнозабавне програме и, 
наравно, нашим најстаријим суграђанима, кроз ор
ганизовање бесплатних излета и различитих креа
тивних радионица.

Изградња метро система у Београду један је од 
приоритета развоја градског и приградског јавног 
превоза. На првој линији метроа ЖелезникМиријево 
очекује се изградња три станице на Савском венцу и 
то: Савски трг, Мост Газела и Београдски сајам.  У пи
тању је најкомплекснији пројекат у Србији и једна од 
највреднијих инвестиција за Савски венац и Београд. 
Ово је остварење београдског сна, јер ће допринети 
заштити животне средине, али и да се саобраћајне 
гужве смање. Општина се, такође, стратешки залаже и 
за једнакост свих грађана и забрану сваке дискрими
нације. Наставићемо још јаче и интензивније да пома
жемо женама у њиховом економском оснаживању, а 
борба против насиља у породици је нешто чиме ћемо 
се увек бавити. 

С АВСКИ ВЕНАЦ – ОПШТИНА 
ЈЕ ДНАКИХ МОГ У ЋНОС ТИ 

Без визије, одлучности и способности тима којим 
руководим не било ни великих  пројеката, круцијал
них да Савски венац поведе у правцу просперитета. 
Спровели смо, током ових пар година, велике проме
не не плашећи се критика и верујући да је то једини 
исправан пут за будућност наше општине. Када видим 
колико енергије мој тим улаже и колико се бори за 
Савски венац, то ме мотивише да радим више и пос

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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Б Е С П Л АТ Н И  К У Р С Е В И  С Т РА Н И Х  Ј Е З И К А  З А  О С Н О В Ц Е

ГО Савски венац придаје велики значај едука
цији и образовању деце. Једна од акција која 

најмлађим суграђанима помаже да стекну додат
на знања су и бесплатни курсеви страних језика. 
Општина и ове године организује бесплатне кур
севе страних језика за основце од 1. до 4. разреда.

Курсеви енглеског, немачког и руског језика 
почели су у октобру и реализују се у просторија
ма Канцеларије за младе Савски венац, у сарадњи 
са Школом страних језика „Ђуро Салај“.

Члан Већа општине Савски венац Владимир 
Павловић је том приликом изразио задовољство 
због великог броја полазника и истакао спрем
ност Општине да и у будућности обезбеди што 
више бесплатних садржаја за грађане Савског 
венца. Истакао је да је један од приоритета у раду 
општинског руководства брига о потребама деце 
и младих, као и улагање у њихово образовање.

Курсеве водe стручни предавачи, по најсавре
менијим методама прилагођеним узрасту учени
ка, два пута недељно у оквиру тромесечног про
грама. 

УЛ А ГА Њ Е  У  З Н А Њ Е ,  УЛ А ГА Њ Е  У  БУД У Ћ Н О С Т
 Б Е С П Л АТ Н И  К У Р С Е В И  Ј Е З И К А  З А  М Л А Д Е  С А В С К О Г  В Е Н Ц А

Улагање у младе и њихово знање je један од приоритета у раду Општине Савски венац. Организовањем 
бесплатних курсева страних језика, Општина Савски венац помаже младима да стекну додатне вештине и 

унапреде своје знање, како би у будућности имали што веће могућности за запослење и били конкурентнији 
на тржишту рада. 

Курсевe енглеског, немачког, руског, италијанског, шпанског, кинеског и шведског језика млади од 15 до 30 го
дина са Савског венца похађају једном недељно, у Општини Савски венац у Канцеларији за младе.

Чланица Општинског већа Ана Маринковић, задужена за омладину и Канцеларију за младе, истакла је да јој 
је изузетно драго што је велики 
број младих искористио прили
ку да научи неки од језика. 

„Општина Савски венац ће 
и убудуће наставити да пружа 
прилику младим људима да кроз 
учење језика унапреде своје ком
петенције. Истовремено, врло је 
значајно што овим путем апсол
венти и млади дипломирани фи
лолози, који воде курсеве, стичу 
праксу која ће им бити од вели
ког значаја у будућности. Ово 
је још једна у низу активности 
којима наша општина показује 
да препознаје потребе младих 
људи, креирајући бесплатне 
програме и активности уз њихо
во учешће, свесна важности њи
хове улоге у друштву“, истакла је 
Ана Маринковић.

О П Ш Т И Н А  Б Р И Н Е  О  Н А Ј С ТА Р И Ј И М  С У Г РАЂ А Н И М А
ПЕНЗИОНЕРИМА СА САВСКОГ ВЕНЦА УРУЧЕНИ БЕСПЛАТНИ ВАУЧЕРИ ЗА 

ПЛИВАЊЕ НА БАЗЕНИМА „25. МАЈ“

У Општини Савски венац организовано је 
уручивање бесплатних ваучера за пли

вање најстаријим суграђанима са терито
рије општине. 

Ваучере су уручили заменик председни
ка Општине Урош Трипковић и директор СЦ 
„Милан Гале Мушкатировић“ (25. мај) Милош 
Милић.

„С обзиром да знамо колико је рекреа
ција важна за наше психофизичко здравље, 
ГО Савски венац већ пету годину заредом 
се труди да бесплатним спортскорекреа
тивним програмима укључи што више ста

новника са наше општине у рекреативно бављење спортом и 
да на тај начин утиче на побољшање квалитета живота наших 
суграђана. Један од најбољих и најквалитетнијих видова рекре
ације је управо пливање, које је препоручљиво за све генера
ције и узрасте“, рекао је Трипковић, додајући да ће Општина и 
убудуће наставити са сличним акцијама, све у циљу подизања 
свести грађана о значају физичке активности и стицању здра
вих животних навика.

Трипковић је захвалио директору СЦ „Милан Гале Мушкати
ровић“ Милошу Милићу на доброј сарадњи и разумевању по
треба грађана Савског венца. 

Милић је изразио задовољство што је интересовање за овај 
вид програма велико и позвао пензионере са Савског венца да 
искористе ову могућности и бесплатно се рекреирају на базе
нима „25. мај“, где их чекају идеални услови када је температура 
воде у питању и љубазно особље.

Сениори са Савског венца моћи ће да искористе бесплатне 
ваучере за пливање током зимских месеци у неколико термина.

за наше грађане
www.savskivenac.rs Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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Поводом обележавања Mеђународног дана борбе 
против насиља над женама, а у оквиру пројекта 

који подржава Секретаријат за социјалну заштиту 
Града Београда, у свечаној сали Oпштине Савски венац 
одржана је трибина под називом „Утицај пандемије на 
насиље над женама у Србији“. 

Савски венац је прва општина на којој је отворена 
ова трибина, како би се истакао проблем насиља над 
женама који је у време пандемије додатно ескалирао. 
Присутнима су се прво обратили председник Општи
не Савски венац Милош Видовић и градска секретар
ка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић, који 
су ставили акценат на бројне изазове којима су изло
жене жене у Србији када се ради о насиљу и истакли 
да њихова непрекидна борба погађа цело друштво.

О важности укључивања што већег броја жена у 
рад надлежних тела у локалним заједницама, кроз 
подношење иницијатива и указивање на сваки облик 
дискриминације који представља не само локални 
него и глобални проблем, говориле су Марија Сушић, 
начелница ГО Савски венац, Софија Пајић, руководи
лац Одељења Савски венац Градског центра за со
цијални рад и Тања Маринковић, председница Савета 
за родну равноправност ГО Савски венац.

Општина Савски венац кроз бројне пројекте ус
мерене ка женама ради на њиховом економском ос
наживању, заједно са друштвеноодговорним компа
нијама које су се прикључиле остварењу заједничког 
циља – да све жене буду равноправне и да ниједна не 
трпи насиље, а ако насиље постоји, да то пријави. Је
дан од пројеката је „Буди ИТ дама“, а други је троме
сечни пројекат „Самоодбрана под стресом“. 

Општина Савски венац је преко службе за бесплат
ну правну помоћ увек на услузи суграђанкама које се 
суочавају са насиљем, да их посаветује коме да се об
рате и како да пријаве насилника.

Главне поруке трибине су да на насиље не смемо 
ћутати ни као појединци ни као друштво, а порука же
нама које трпе насиље је да нису саме и да могу имати 
поверења у институције.

Општина Савски венац је у сарадњи са компанијом 
„Комтрејд“ обезбедила рачунаре за основне 

школе на територији општине. 
Председник ГО Савски венац Милош Видовић 

и представник компаније „Комтрејд“ Марко Грчић 
уручили су укупно 32 рачунара и два пројектора 
основцима са Савског венца. 

Рачунарска опрема коју је донирала компанија 
„Комтрејд“ ће бити од помоћи наставном кадру у што 
бољој реализацији редовне наставе, као и наставе за 
ђаке који предавања прате онлајн путем.

Донација је, такође, уручена и директору Дома 
здравља „Савски венац“ др Зорану Бекићу. Дом 
здравља је овом приликом добио два телевизора 
за комплетно реновирано и реконструисано 
Oдељење педијатрије, које сада испуњава све светске 
стандарде. Овај вид подршке омогућиће да боравак у 
овој установи малишанима буде пријатнији и лакши.

Председник Видовић захвалио се компанији „Ком
трејд“ на изузетно важној донацији и подршци коју 
пружају установама на Савском венцу, као и на помоћи 
која је и овог пута отишла у праве руке. Председник 
је позвао и остале друштвеноодговорне компаније 
да следе њихов пример и пруже помоћ установама 
којима је она најпотребнија.

Представник компаније „Комтрејд“ Марко Грчић је 
изразио задовољство што је имао прилику да опрему 
уручи школским и здравственим установама.

„Радујем се наставку овако успешне сарадње и 
надам се да ће обезбеђена донација бити од помоћи за 
учење на даљину, будући да се и у наредном периоду 
очекује прилагођавање наставе епидемиолошким 
условима посредством информационих технологија“, 
рекао је Грчић.

Председник Видовић је додао да ће и у периоду 
пред нама Савски венац додатно подржавати и 
стимулисати образовне и здравствене установе, како 
бисмо заједно остваривали што боље резултате.

„Ово није успех само наше општине, већ 
заједнички успех свих који се вредно труде и раде 
зарад континуираног развоја Савског венца“, нагла
сио је Видовић.

Свечаном уручењу донација присуствовао је и 
члан већа ГО Савски венац Владимир Павловић.

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН 
БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА  

НАД ЖЕНАМА

РАЧУНАРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ ЗА НАЈМЛАЂЕ
ОСНОВНИМ ШКОЛАМА И ДОМУ 
ЗДРАВЉА НА САВСКОМ ВЕНЦУ 
ДОНИРАНА ВРЕДНА ОПРЕМА

у сарадњи са
Ј О Ш  Ј Е Д Н А  З Е Л Е Н А  ОА З А

У Р Е Ђ Е Њ Е  П А Р К А  „ Л Е П  И З ГЛ Е Д “ Н А  С А В С К О М  В Е Н Ц У

Циљ Општине Савски венац је да обезбеди што више 
уређеног простора за становнике општине. У претход

ном периоду Савски венац је добио велики број уређених 
зелених површина и паркова на територији целе општине, а 
у току су и радови на уређењу парка код моста „Газела“. 

Приликом обиласка радова на уређењу парка, које су 
иницирали грађани Савског венца, председник ГО Савски 
венац Милош Видовић је истакао: 

„Све то је резултат свакодневне комуникације са 
грађанима, којима 
су врата Општи
не увек отворена 
за све сугестије 
и предлоге, како 
бисмо и убудуће 
заједно чинили 
наш Савски ве
нац све лепшим и 
уређенијим“.

Парк под нази
вом „Леп изглед“ 
добиће ново рухо 
до краја ове годи
не, када је пред
виђен рок за завр
шетак радова.

Радове изводи ЈКП „ЗеленилоБеоград“, а инвеститор је Секрета
ријат за комуналне и стамбене послове Града Београда.

З А Ј Е Д Н О  Д О  Н О В И Х  Р Е Ш Е Њ А

ГРАЂАНИ САВСКОГ ВЕНЦА СА ПРЕДСЕДНИКОМ МИЛОШЕМ ВИДОВИЋЕМ

Пријем грађана код председника Ми
лоша Видовића је устаљена пракса 

и један од приоритета у раду ГО Савски 
венац.

Многи предлози и иницијативе који 
су потекли од грађана реализовани су 
у претходном периоду и умногоме су 
допринели бољем квалитету живота на 
општини. 

Грађани приликом пријема код 
председника отворено износе своје 

сугестије и проблеме, што је први и најважнији корак у решавању 
проблема и налажењу начина да се тешкоће превазиђу на најбољи 
начин, заједничким залагањем.

Општина Савски венац ће и убудуће бити на располагању својим 
грађанима и подржаће све њихове конструктивне идеје и предлоге. 
Сарадња грађана и општинског руководства довешће до још бржег 
напретка наше општине и обезбедити бољи квалитет живота за све 
становнике Савског венца.

Пријем се може заказати сваког 
радног дана позивом на бројеве 

телефона: 

011 2061 800 или 2061 769,
као и путем имејла

pitanja@savskivenac.rs  
info@savskivenac.rs

или путем поште на адресу  
ГО Савски венац, Кнеза Милоша 69.

www.savskivenac.rs Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЕКОМОБИЛНОСТ“  
НА ОПШТИНИ САВСКИ ВЕНАЦ

Општина Савски венац је током септембра била 
домаћин манифестацији која је посвећена веома 

актуелној теми нових видова еколошког путничког и 
комерцијалног превоза. 

Конференција „Екомобилност“, одржана у Кући 
краља Петра Првог, отворена је панелом под 
називом „Утицај моторних возила на животну среди
ну – Нове технологије у служби екологије“. Сведоци 
смо великог загађења ваздуха последњих година, а  
нове технологије су један од одговора како да нам 
ваздух буде чистији.

Манифестацију је отворила министарка за заштиту 
животне средине у Влади Републике Србије Ирена 
Вујовић.

Говорило се о подизању свести о самом значају 
екомобилности, едукацији грађана на ту тему, затим 
да ли је и колико могуће возити се без лошег утицаја 

на животну средину. Битна тема су биле и субвенције у овој области. 
Према речима министарке Вујовић, ресорно министарство је у овој години издвојило највећа средства до 

сада за субвенционисање куповине електричних и хибридних возила, што је уједно и једна од мера за бољи 
квалитет ваздуха и начин да се приближимо идеји о зеленој мобилности, односно зеленом транспорту.

Општина Савски венац улаже напоре да путем трибина и обука повећа знање и пробуди свест грађана о 
употреби алтернативних технологија.

БЕЗБЕДНО НА ПУТУ ОД КУЋЕ ДО ШКОЛЕ
Ђаци вас моле, успорите поред школе

Општина Савски венац у свом раду велику пажњу придаје деци и њиховој безбедности. 
Настављајући успешну сарадњу са ЈКП „Паркинг сервис“, одржана је едукативна представа за прваке из Ос

новне школе „Стефан Немања“ о безбедном понашању на путу од куће до школе, у оквиру акције „Ђаци вас моле, 
успорите поред школе“.

Присутне су поздравили председник Градске општине Савски венац Милош Видовић, извршни директор ЈКП 
„Паркинг сервис” Милош Петровић и директор ОШ „Стефан Немања” Сава Јерковић.

„Општина Савски венац и ‘Паркинг сервис‘ успешно сарађују дуги низ година у спровођењу различитих актив
ности за децу, како би усвојили знања о безбедном понашању у саобраћају и апелују на возаче да воде посебну 
бригу о најмлађима. Такође, наша општина у континуитету спроводи 
више различитих едукативних програма за малишане, у циљу поди
зања нивоа сигурности најмлађих и саобраћајне културе грађана 
који превозе малишане. Међу последњим реализованим пројекти
ма су ‘Безбедан школарац’, ‘Мобилни саобраћајни полигон за децу‘ 
и ‘Безбедне улице‘, нагласио је Видовић и додао да је ГО Савски ве
нац ове године први пут организовала акцију доделе бесплатних 
аутоседишта за децу, чиме је показала колико је битно поштовање 
правила и савесно понашање свих учесника у саобраћају, нарочито 
када су у питању наши најмлађи.

На иницијативу школе, а као део акције повећања безбедности 
најмлађих учесника у саобраћају, „Паркинг сервис“ је у сарадњи са 
ГО Савски венац поставио испред школе посебан паркинг за бицик
ле, у виду седам такозваних „П“ профила. Оваква врста паркинга за 
бицикле је поуздана, јер се  возило оставља тако што се његов рам 
везује за „П“ профил. 

Презентацијом о томе како осигурати већу безбедност деце на 
путу од куће до школе, што подразумева смањење оптерећења сао
браћаја и повећање безбедности деце у овом делу града, школа је започела промоцију коришћења бицикала као 
превозног средства, што је подржао велики број родитеља и деце. У склопу акције одржана је едукативна пред
става за ђаке како правилно да прелазе улицу, користе семафор и тумаче саобраћајне знаке. Прваци су добили на 
поклон заштитне светлоодбојне прслуке, са саветом да их носе на путу од куће до школе и као пешаци и док су на 
својим бициклима, јер су захваљујући њима видљиви возачима на путу.
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ДОДЕЉЕНИ ПАКЕТИ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА 
ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Градска општина Савски венац у сарадњи са Комесаријатом 
за избеглице и миграције Републике Србије, у просторијама 

некадашње МЗ „Слободан Пенезић Крцун“ уручила је пакете 
хуманитарне помоћи социјално угроженим породицама 
избеглица и интерно расељених лица са пребивалиштем/
боравиштем на територији Савског венца,. 

У име ГО Савски венац пакете је социјално угроженим 
породицама уручио председник Скупштине Градске општине 
Страхиња Кукић. 

Овом донацијом, коју је обезбедио Комесаријат за избеглице 
и миграције, Општина Савски венац наставља да пружа помоћ 
и подршку најугроженијим породицама избеглица и интерно 
расељених лица на својој територији.

„Општина Савски венац вредно ради у интересу социјално 
угрожених лица. Наставићемо да ослушкујемо потребе наших 
суграђана, унапређујемо своје услуге и излазимо у сусрет 
онима којима је помоћ најпотребнија“, истакао је Кукић и 
изразио захвалност Комесаријату за избеглице и миграције 
као друштвено одговорној организацији.

БРИГА ЗА НАШЕ СУГРАЂАНЕ
УГОВОРИ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 

КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА

Председик ГО Савски венац Милош Видовић уру
чио је уговоре о донацији средстава за куповину 

две сеоске кућа са окућницама намењене породи
цама интерно расељених лица са Косова и Метохије 
која имају боравиште на територији општине Савски 
венац.

Ову врсту помоћи Општина Савски венац реа
лизује у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и 
миграције Републике Србије, са циљем побољшања 
услова становања интерно расељених лица.

Помоћ су добили Гордан Николић и Бранислав
ка Перовић, одлуком Комисије за избор корисника 
за доделу помоћи за побољшање услова становања 
обезбеђивањем домаћинства са окућницом, која 
спроводи поступак избора корисника и доделу сред
става ГО Савски венац.

Општина Савски венац наставиће, као и до сада, да 
буде у служби свих грађана који живе на нашој тери
торији.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
САВСКИ ВЕНАЦ МИЛОШ ВИДОВИЋ 

ПОТПИСАО УГОВОР О ДОНАЦИЈИ СА 
АМБАСАДОМ НР КИНЕ

Председник ГО Савски венац Милош Видовић и 
саветник амбасаде НР Кине у Републици Србији 

Тијан Јишу, потписали су уговор о донацији новчаних 
средстава намењених за текуће одржавање столарије 
ради унапређења енергетске ефикасности, као и 
поправку урбаног мобилијара у ДКЦ „Мајдан“.

„Ова донација је наставак одличне сарадње 
Републике Србије и НР Кине кojе негују искрено и 
велико пријатељство“, изјавио је Милош Видовић и 
додао да су заједнички пројекти које спроводе Општина 
Савски венац и НР Кина резултат изванредних односа.

„Захвалио бих се амбасади НР Кине на несебичној 
подршци и значајној донацији за раст и развој наше 
општине, а верујем да ћемо нашу сарадњу подићи на 
још виши ниво“, рекао је Видовић.

„Ваша посета за Савски венац представља част и 
значи велику подршку, а реализација овог пројекта ће 
допринети да наша општина буде још боље и уређеније 
место за живот, а ДКЦ ‘Мајдан ‘ добити лепше лице, на 
задовољство свих суграђана. Са уређењем сваког 
објекта утиремо пут за сигурну будућност наше општине 
и доприносимо очувању и унапређењу квалитета 
живота свих становника“, закључио је председник.

www.savskivenac.rs Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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ШАМПИОНИ ЖИВЕ НА САВСКОМ ВЕНЦУ

AНДРЕА АРСОВИЋ

Мој Савски венац има... најбоље спортисте

21

БИОГРАФИЈА
 Рођена 5. фебруара 1987. у Дрвару. 
 Стрељаштвом се бави од 2000. године 

и потиче из „Партизанове“ школе 
стрељаштва чији је и данас члан. Клупски 
и репрезентативни тренер јој је Доневић 
Драган. 

 Члан je сениорске репрезентације Србије од 
2009. године, до данас. 

 Такмичи се у олимпијским дисциплинама:  
ваздушна пушка 10 м, тростав мк пушка  
и мешовити парови ваздушна пушка. 

 Њени спортски резултати су значајни и 
заузимају високо место у историји  
стрељачког спорта Србије. 

СПОРТСКИ УСПЕСИ И ПРИЗНАЊА:
 Заслужни спортиста Републике Србије 
 Добитница Мајске награде Спортског савеза 

Србије за 2015. годину
 Најбоља спортисткиња ЈСД Партизан,  

осам година заредом од 2012. до 2019. године ,  
а укупно 10 пута, још 2009. и 2010. године

 Учесница Олимпијских игара у Лондону 2012. 
године и Рио де Жaнеиру 2016. године

 Постигнута три светска рекорда, 2013. године 
(два пута) и 2018. године

 Двострука сениорска европска првакиња  
2010. и 2016. године

 Освојена квота и учесница Олимпијских игaра у 
Токију 2021. године

 Најбоља стрелкиња пушком у Србији  
дужи низ година

 Школа фудбала за предшколце у 
Фудбалском клубу „Графичар“

Градска општина Савски венац у 
сарадњи са Фудбалским клубом „Гра
фичар“ организује бесплатну школу 
фудбала за предшколце (дечаке и де
вејчице) са територије Савског венца. 

Тренинзи се одржавају поне
дељком, средом и петком, од 17 
до 18 часова, у Дечијем културном 
центру „Мајдан“. 

Пријаве на тел. 064/3035495.

Школа рвања

Градска општина Савски венац у 
сарадњи са Рвачким клубом „Црвена 
звезда“ организује бесплатну школу 
рвања за децу основношколског уз
раста са територије Савског венца.

Тренинзи се одржавају уторком 
и четвртком, од 20 часова, на ДИФу, 
Благоја Паровића 156.

Пријаве на тел. 065/9994965.

Школа стрељаштва

Градска општина Савски венац 
у сарадњи са Стрељачким клубом 
„Партизан“ организује бесплатну 
школу стрељаштва за децу основ
ношколског узраста са територије 
Савског венца.

Тренинзи се одржавају четвртком 
од 9 до 11 часова на стадиону „Пар
тизан“, Хумска 1. 

Пријаве на тел. 065/2233049.

Школа дизања тегова 

Градска општина Савски венац у 
сарадњи са Клубом за дизање тегова 
„Партизан“ орга
низује бесплатну 
школу дизања те
гова за децу од 12 
до 17 година са 
територије Савс
ког венца.

Тренинзи се одржавају уторком и 
петком, од 18 до 19 часова, на стади
ону „Партизан“, Хумска 1. 

Школа каратеа у сарадњи са  
Карате клубом „Дипломатик“ 

Градска општина Савски венац у са
радњи са са Карате клубом „Диплома
тик“ организује бесплатну школу кара
теа за децу са територије Савског венца.
Тренинзи се одржавају суботом, 
са почетком у 10 и 18 часова, у ДКЦ 
„Мајдан“, Козјачка 35.

Пријаве на тел. 063/288244.
 

Школа кошарке  
у сарадњи са Кошаркашким 

клубом „Еко-спорт“ 

Градска општина Савски венац у 
сарадњи са са Кошаркашким клубом 
„Екоспорт“ организује бесплатну 
школу кошарке за децу са терито
рије Савског венца.

Тренинзи се одржавају суботом од 
11 часова, у ДКЦ „Мајдан“, Козјачка 35.

Пријаве на тел. 063/7703846.

Школа кошарке за девојчице 

Програм се реализује у сарадњи 
са Покретом за 
женску кошарку 
,,Марина Маљко
вић“ и намењен 
је девојчицама 
основношколског 
узраста.

Пријаве на 
тел. 064/4852232.

Школа бициклизма

Градска општина Савски венац 
у сарадњи са Бициклистичким клу
бом “Партизан” организује бесплат
ну школу бициклизма за децу од 11 
година старости са територије Сав
ског венца. 

Пријаве на тел. 060/3100114.

Школица спорта

Градска општина Савски венац 
у сарадњи са Рукометним клубом 
„Железничар“ организује бесплат
ну школицу спорта за децу до 8 го
дина старости са територије Савс
ког венца. Тренинзи се одржавају у 
Дечијем културном центру „Мајдан“.

Пријаве на тел. 065/8618854.

Бесплатна школа кошарке
Градска општина Савски венац 

у сарадњи са КК „Савски венац“ ор
ганизује бесплатну школу кошарке. 
Тренинзи се одржавају у ОШ „Војво
да Радомир Путник“ три пута недељ
но и намењени су дечацима и девој
чицама са општине Савски венац, од 
првог до шестог разреда.Више ин
формација можете добити на www.
kksavskivenac.com или позивом на 
број телефона 061/6892810.

Бесплатна школа шаха

За предшколце петком од 11 до 
12 часова  у вртићу „Света Петка“. 
Више информација можете добити 
на  тел: 065/5555655

Репрезентативка Србије у стрељаштву, представница наше земље на Олимпијским играма 
три пута заредом, двострука првакиња Европе, власница три светска и европска рекорда,  

пет „Кристалних глобуса“ и бронзане медаље са Светског првенства екипно,  
првакиња Европских игара –  Андреа Арсовић, наша је суграђанка са Савског венца. 

Имали смо задовољство да са Андреом разговарамо о почецима њене каријере, највећим 
успесима, утисцима са овогодишњих Олимпијских игара у Токију, плановима у даљој каријери, 
али и о животу на Савском венцу, за који је везују најлепше успомене – из периода одрастања, 

школовања, а касније и тренирања у СК „Партизан“, који је и данас њен клуб. 
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5. Да ли бисте нешто мењали када је Савски венац у 
питању?

Не бих ништа посебно мењала, једино бих додала 
још места за паркинг. 

6. Које су Вам прве асоцијације на Савски венац, има
те ли омиљени кафић, омиљену улицу или парк?

Моја улица и „Партизанов“ стадион, моја друга кућа. 
Наравно, имам и омиљени кафић, у који волим да свра
тим када имам времена, јер знам да ћу сигурно срести 
комшије и пријатеље из краја. Јако волим да шетам, 
ново шеталиште поред Саве је дивно, поготово пред за
лазак сунца. Топчидерска звезда, Хајд парк, тај део шуме 
је увек најлепши у пролеће и јесен. 

7. За Савски венац Вас везује и клуб у коме тренирате, 
Стрељачки клуб „Партизан“. Како изгледа један Ваш дан 
када нисте на припремама или на неком такмичењу?

Мој први контакт са стрељаштвом је био заправо у 
Стрељачком клубу „Партизан“, чији сам члан и данда
нас. Зависи од припремног периода, све је везано и 
предано тренинзима. Устајем у седам, доручкујем и већ 
у девет имам тренинг. Некада имам два тренинга днев
но, а ускладим у односу на тренинге и четири пута не
дељно теретану. Волим да прошетам пса, виђам се са 
пријатељима…

8. Поносни смо на чињеницу да је Савски венац цен
тар спортских дешавања у Београду, јер се на нашој 
територији налазе највећи стадиони, а и највећи број 
спортских клубова и друштава. Имајући ту предност у 
виду, циљ нам је да наше најмлађе суграђане мотивише
мо да се више баве спортом и на најбољи начин иско
ристе што им је скоро сваки спорт надохват руке. Шта 
бисте им Ви поручили? Како бисте их мотивисали?

Баш то је предност, што су два највећа спортска 
друштва на нашој општини, што су сви спортови дос
тупни и близу, то је мотив и за родитеље и за децу да 
дођу да виде и опробају се и одлуче се за спорт који им 
се највише свиђа, односно који им највише одговара. 
Бављење спортом деци доноси пуно познанстава, дру
жење са вршњацима, стичу се радне навике, дете научи 
шта су обавезе, што свакако доприноси њиховом пра
вилном развоју. Спорт ће им свакако помоћи да буду 
одговорни и здрави људи. 

9. Општина Савски венац Вам је захвална што се 
увек одазовете на све спортске манифестације које 
организујемо за децу и поносни смо што сте наш 
спортски амбасадор. Председница сте Савсковенач

ног спортскошколског удружења. Какве активности 
ту спроводите? 

Са једне стране то је моја обавеза као спортисте, 
да утичем на децу и родитеље и укажем им колико је 
важно бавити се спортом од малих ногу. Задовољство 
ми је што имам прилику да то чиним. Кад год сам у мо
гућности, тачније када сам у Београду, радо се одази
вам вашем позиву. 

Срећна сам јер општина улаже много у школски 
спорт и види колико је то важно. У свом раду 

надлежни у општини посебну пажњу поклањају 
најмлађима и јако су посвећени томе да спорт 

приближе деци. 

Као спортиста и становник наше општине с по
носом могу да истакнем да се и кроз Савсковеначно 
спортскошколско удружење трудим да помогнем и у 
тој области, што је још један изазов за мене. Идеја нас 
оснивача овог удружења је била да кроз активности и 
пројекте пружимо максималну подршку нашој деци, 
омладини и школама. Од пројеката на којима учест
вујемо, осим Сајма спорта, ту је и Летњи спортски 
камп за децу наших основних школа и пилотпројекат 
„Савско срце“ – бесплатне школе спорта за децу из ос
новних и средњих школа са наше општине.

Поред тога, удружење је ту да пружи подршку и на
шим професорима физичког васпитања да реализују 
своје идеје и пројекте заједно са нама. Корона јесте 
мало успорила рад удружења, али се надам да ће се 
од 2022. године све вратити у нормалан колосек. 

10. Своју хуманост и емпатију сте показали више пута. 
Посебно памтимо када сте се прошле године током мар
та и априла прикључили волонтерима Општине Савски 
венац и делили пакете помоћи најстаријим суграђанима 
у време ванредног стања због пандемије ковид19. Шта 
вас је мотивисало и какве утиске носите из тог периода?

Тај период је био јако тежак за наше најстарије суг
рађане, јер је њима био строго ограничен излазак из 
домова. Када је Општина направила акцију помоћи најс
таријим суграђанима, ја сам без размишљања прихвати
ла позив да помогнем, као и мој тренер и моја сестра. 
Осмеси наших суграђана и захвалност што мислимо на 
њих били су најјачи мотиви. Увек бих веома радо уради
ла нешто и за њих и за друге којима је помоћ потребна, 
и ван акција, као што сам чинила и до сада. 
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1. Као професионални спортиста врло често 
путујете, а недавно сте се вратили из Пољске са јед
ног такмичења. Какав је осећај када адреналин после 
такмичења прође, а Ви се вратите у свој град Београд, 
на свој Савски венац? 

Најлепши је осећај када знате да се враћате кући и да 
вас породица чека са осмехом, ма какав резултат био. 
Увек су поносни на мој труд, упорност, истрајност. По
носни су на то како представљам своју државу, негујући 
праве спортске вредности. Они ме мотивишу да не одус
танем. Топлина дома нема цену. Ушушкана сам на мојој 
општини, ту је све што мени треба. У ствари, све што ми 
је важно је везано за Савски венац, ту је мој дом, ту жи
вим, ту и тренирам.

Што се тиче недав
но завршеног „Пре
зидент“ купа који је 
одржан у Пољској и 
мог учешћа на овом 
такмичењу, нисам 
уопште задовољна. 
Ово такмичење, које 
се раније звало Фи
нале светског купа, 
први пут је одржано 
по новим правилима. 
Учествовало је нас 12 
у дисциплини и ни
сам се баш најбоље 
снашла. То је спорт, 
не може увек да се 
побеђује, али увек 
постоји ново такми
чење, нова прилика 
да покажеш колико 
вредиш. 

2. Рођени сте у Дрвару, одакле сте избегли са поро
дицом услед рата 1995. године. Који су вам били први 
утисци када сте се доселили у Београд, на Савски венац 
који је постао Ваш нови дом?

Да баш тако, „Олуја“ нас је довела У Београд. Прве три 
године смо живели у Борчи. Била сам свесна свега, јер 
сам имала осам и по година. У родном Дрвару сам за
вршила први разред. Моја породица и ја смо дочекани 
јако лепо, сви су нас прихватили, није било ниједног не
пријатног искуства, до данданас. 

Тада су ми родитељи објаснили да ћемо са дола
ском у Београд имати више могућности, да ћу имати 
више друштва, већу школу. Мени је у то време, као ма
лој девојчици, то било сасвим довољно. Тешко је било 
мојим родитељима, промена начина живота, полазак од 
нуле… Док сте мали не разумете то на начин на који бих 
вероватно данас у овим годинама све доживела. Сестра 
је први рођендан прославила у Београду. Једино ми је 
екавица била мало необична у почетку, али сам се брзо 
навикла. 

Од петог разреда сам на Савском венцу и од тада 
је све некако везано за нашу општину. Основна школа 
„Војвода Мишић“ је била моја школа, потом сам похађа
ла Спортску гимназију, која је до пре три године такође 
била на нашој општини, „Партизанов“ стадион... 

3. Како вам данас изгледа Савски венац? Да ли увиђа
те промене набоље и какве?  

За ове 23 године колико живим на Савском венцу, 
пуно тога се променило. Набоље, свакако, како и за
служује наша општина. Изграђено је и уређено много 
паркова и игралишта за децу. Хајд парк је све лепши и 
лепши, води се рачуна о расвети, многе улице су рекон
струисане, велике похвале и за „Градско зеленило“ које 
одржава зелене површине и паркове, наравно све пох
вале и за раднике који свакодневно чисте и заслужни су 
за то како данас изгледа наша општина. 

Драго ми је да се и грађани питају, да се ослуш-
кују њихове потребе и да општинско руководство 

испуњава њихове захтеве. Та комуникација између 
грађана и надлежних у Општини Савски венац је 

свакако умногоме допринела напретку који се 
види у сваком кутку наше општине. 

Да не заборавим, и Екопатрола је, такође, веома 
допринела изгледу какав данас има Савски венац. Води 
се рачуна о особама са инвалидитетом, сви прилази у 
институције и неке друге објекте прилагођени су њима, 
да се могу лакше кретати. Сећам се да је Кућа краља Пе
тра I била запуштена када сам ја ишла у средњу школу, а 
сада је културни центар наше општине. И место где чес
то свраћам. 

4. Шта су по Вашем мишљењу највеће предности жи
вота на општини Савски венац? Има ли и неких мана?

Наша општина излази на реку, и то је једна од ње
них највећих предности. Такође, близу је центар града, 
одлична комуникација са осталим деловима града, има 
све могућности за живот, много паркова, шеталишта, 
школа, факултета, болница, спортских терена. Велика 
предност је и што пешке могу стићи где год да кренем, 
јер волим да шетам. Једина мана је градска гужва, али 
то је цена живота у великом граду и у централној град
ској општини. 

www.savskivenac.rs Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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Општина апелује на грађане да се 
вакцинишу, да редовно контролишу 
своје здравље и да се током целе 
године придржавају добрих навика. 
Савски венац је прва општина која 
је отворила и успешно реализова
ла контактцентар за вакцинацију за 
своје суграђане. Укупан број вакци
нисаних особа на територији Савс
ког венца до краја децембра је око 
80%, чиме су грађани општине по
казали да су одговорни према себи 
и својим најближима и да увиђају да 
је ово једини прави пут за повратак 
редовним активностима. 

У септембру је обележен Светски 
дан срца, док је у октобру промо
висан Међународни месец борбе 
против рака дојке. У заједничкој 
бризи о здрављу својих суграђа
на, Општина Савски венац, Дом 
здравља „Савски венац“ и Завод 
за здравствену заштиту радника 
„Железнице Србије“ подсећају суг
рађане да на време мисле на своје 
здравље и редовно обављају пре
гледе. Лекари поручују да избор 
здравих животних навика игра 
кључну улогу за здравље људи. 
Редовна физичка активност, избе
гавање гојазности и регулација те
лесне тежине, као и избалансирана 
исхрана су битни фактори за очу
вање здравља.

превентива пола здравља
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ  

БРИНЕ О ЗДРАВЉУ СВОЈИХ ГРАЂАНА

З Д РА В Љ Е  Г РАЂ А Н А  Ј Е  П Р И О Р И Т Е Т  З А  О П Ш Т И Н У

11. Осврнимо се на оно по чему сте читавој Србији 
познати, Вашу спортску каријеру. Како сте почели да се 
бавите стрељаштвом?

Стрељаштвом сам почела да се бавим по нагово
ру комшије који је почео да тренира пре мене. Ме
сец дана ме је наговарао да кренем и да се опробам 
у овом спорту. Нисма хтела, јер сам мислила да је то 
спорт само за дечаке, али пошто ми је стадион јако 
близу куће, ипак сам решила да одем једном на тре
нинг и видим како то изгледа. Оно што ме је прво при
вукло, тај први контакт са стрељаштвом, јесте што је 
стрељана била пуна мојих вршњака, не само из моје 
већ и из других школа, који су чекали да дођу на ред 
да тренирају, и што је било више девојчица. Схвати
ла сам да није опасно како сам ја замишљала. Све то 
ме је привукло да дођем и на следећи тренинг и онда 
сам заволела овај спорт. После пар година кренули су 
резултати на међународним такмичењима, што ме је 
додатно мотивисало да се још више трудим.

12. Шта је за Вас највећи успех остварен у досадашњој 
каријери?

Не бих волела да издвојим само један. Пуно сам по
стигла и јако сам поносна на све освојене медаље, а оне 
које нисам освојила ме покрећу да их освојим. Међутим, 
ако морам да издвојим, онда је то златна медаља са Ев
ропског првенства 2016. која је за мене посебна и друга
чија. Имам још пет освојених са европских првенстава, 
европских игара, пет „Кристалних глобуса“, са светских 
купова, три светска рекорда…

13. Три пута заредом учествовали сте на Олимпијс
ким играма. Након Лондона и Рија, ове године сте ишли 
у Токио. Какве утиске носите одатле?

Најпоноснијом ме чини то што сам своју државу 
представљала три пута на највећем спортском так-
мичењу. Олимпијске игре су најважније у каријери 

сваког спортисте. 

Заједништво, подршка, навијање, нису нам мањка
ли. Ове године сам била финалиста Олимпијских ига
ра, на крају сам била осма. Најбољи резултат сезоне 
сам постигла управо на наступу на Олимпијским игра
ма, и то је знак да сам јако добро радила. Мој тренер 
Драган Доневић је био изузетно задовољан мојим 
учинком на Олимпијским играма, у финалу ми је мало 
недостајало до медаље. Он ми је увек највећа подрш
ка, имамо исте циљеве и радимо на томе да померам 
резултате и границе. 

14. Какви су Вам планови за скорију будућност, када 
је спортска каријера у питању? 

После овог експерименталног такмичења у Пољској, 
где смо пуцали по новим правилима, иначе увек имамо 
неке промене после Олимпијских игара, чекамо шта ће 
одлучити из светске федерације, како ћемо ући у нову 
годину и са којим правилима. Морам се прилагодити 
каква год да буду. Чека ме следеће године Светско пр
венство које је требало да буде ове године, али је поме
рено због Олимпијских игара, Европскомедитеранске 
игре. Предстоји ми јако важан период, јер прве квоте за 
Олимпијске игре у Паризу се освајају у октобру на Свет
ском првенству. Чека ме година која ће бити напорна, 
тешка, али мене сви ти изазови мотивишу и покрећу. 
Тако да се радујем следећој години. 
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Андреа је освојила 27 медаља на највећим 
такмичењима широм света и достојанствено 

бранила боје наше земље.

Председник Градске општине Савски венац Милош Видовић одржава редовне састанке са директорима Дома 
здравља „Савски венац“ Зораном Бекићем и Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ 

Владом Батножићем, на којима се разговара о начинима интензивирања сарадње и реализацији општинских 
пројеката. Размењују се, такође, мишљења о тренутној ситуацији у вези са пандемијом, о томе колико општина 
може да допринесе омасовљењу вакцинације и побољша сарадњу са овим здравственим установама.

Добра припрема у организацији борбе против короне изузетно је важна, као и активности које су предузе
те у току трајања пандемије како би се пружила максимална подршка суграђанима да што пре изађу из кризе 
коју је изазвала корона.

Сарадња се наставља, уз спровођење нових активности у циљу подизања свести грађана о важности пре
венције у очувању здравља. Здравствене трибине, као и акције бесплатних превентивних прегледа на које 
су грађани Савског венца навикли, биће организоване и убудуће у овим здравственим установама, у мери у 
којој епидемиолошка ситуација буде дозволила. Један од стратешких задатака Општине Савски венац биће 
стварање безбедног здравственог окружења, као и унапређење степена залагања општинског руководства и 
надлежних институција да се свим грађанима обезбеде једнаке могућности у процесу заштите здравља.
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зелене стране
Наставак акције „За зеленији Савски венац“

ОПШТИНА БРИНЕ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Општина Савски венац је и ове јесени наставила са 
садњом дрвећа, како би било што више зеленила 

на територији општине, што значи и здравију животну 
средину. 

Председник ГО Савски венац Милош Видовић и 
општински функционери посадили су 40 стабала др
већа – 10 стабала јавора посађено је на зеленој повр
шини у Улици Андре Николића, код кружног тока 
Топчидерска звезда, а 20 стабала црног бора и 10 ста
бала хималајског кедра на зеленој површини поред 
аутопута код Облаковске улице.

Садња је организована као наставак акције „За зе
ленији Савски венац“ коју Општина спроводи у кон
тинуитету, са циљем подизања еколошке свести и по
бољшања квалитета ваздуха који удишемо.

Председник Видовић изразио је задовољство што 
је Савски венац у протеклом периоду постао богатији 
за велики број стабала дрвећа и зелених површина.

„Зелене површине су један од предуслова за 
квалитетан живот наших грађана. Заједно са нашим 
суграђанима, који се често јављају са предлозима за 

озелењавање и уређивање локација на територији 
општине, ми се трудимо да будемо пример како једна 
централна градска општина брине о очувању природе 
и здраве животне средине“, поручио је Видовић.

Акција садње спроведена је уз стручну надлежност 
ЈКП „Зеленило Београд”, под чијом ингеренцијом се на
лази уређење ових локалитета.

ЗА ЗДРАВЉЕ НАШЕ ДЕЦЕ
ЈОШ ЈЕДНА АКЦИЈА ЗА ЗЕЛЕНИЈИ САВСКИ ВЕНАЦ

У циљу заштите еколошке средине и унапређења локалне 
заједнице, Општина Савски венац континуирано спороводи 

садњу дрвећа на територији целе општине. Како би се едуковали 
најмлађи и утицало на подизање еколошке свести код деце, на
ставак акције „За зеленији Савски венац“ реализован је у сарадњи 
са Предшколском установом Савски венац.  

Заменик председника ГО Савски венац Урош Трипковић и члан 
Општинског већа Љубомир Ловре посадили су заједно са ма
лишанима из вртића „Анђелак” седам стабала јапанске трешње, 
врбе интегра и каталпе, као и украсно цвеће на зеленој површи
ни вртића у Бирчаниновој улици 18а.

„Сваким пошумљавањем трасирамо добру будућност за нашу 
општину, а свако ново дрво је извор живота и здравља, те овак
вим акцијама доприносимо очувању и унапређењу животне сре

дине“, изјавио је Трипковић и изразио задовољство што је Савски венац у протеклом периоду постао богатији 
за велики број стабала и зелених површина.

„Едукација малишана је важан корак за будућност наше заједнице и један од главних циљева којем смо 
посвећени. Општина се залаже за подизање свести о значају 
заштите животне средине, пре свега код деце, и у томе нам 
много значи сарадња са ПУ Савски венац, која је успостављена 
као подршка развоју деце и стицању навика да се кроз учење 
на најбољи начин подигне свест о важности екологије. Нашом 
акцијом озелењавања, друштвено одговорним понашањем и 
бригом о околини, желимо да будемо пример многима, како 
бисмо заједно дали што већи допринос и нашим малишанима 
обезбедили здраву средину у којој ће одрастати“, рекао је овом 
приликом заменик председника ГО Савски венац.

Челници општине су изразили спремност да заједно са суг
рађанима и у наредном периоду наставе са реализацијом овак
вих и сличних пројеката озелењавања и уређивања локација, 
како би се смањила загађеност ваздуха и Савски венац постао 
права зелена оаза.

Дан без аутомобила на Савском венцу
ДА САЧУВАМО НАШУ ОКОЛИНУ

Обележавањем Међународног дана без аутомобила Општина Савски венац подржала је промоцију 
унапређења еколошких услова живота, развоја бициклизма, осталих видова немоторизованих кретања 

и смањења коришћења аутомобила на градским деоницама, како би се утицало на редукцију аерозагађења и 
буке, као и на пораст безбедности у саобраћају.

Тим поводом, Општина је организовала едукативнозабавни програм намењен најмлађим суграђанима, 
чиме је пружила допринос промоцији манифестације „Европска недеља мобилности“.

Током манифестације која је одржана у Хајд парку малишани су имали могућност да уживају у различитим 
садржајима, музичкозабавном програму, радионицама кроз које су их водили аниматори и уметници уз 

музику и плес, са циљем подизања свести о значају очувања 
животне средине. У оквиру програма били су обезбеђени и 
забавни реквизити за децу, а малишани су имали прилику и да 
се опробају у музичким радионицама и друже са маскотама и 
аниматорима.

У име ГО Савски венац, промоцију Међународног дана 
без аутомобила подржали су заменик председника Урош 
Трипковић и чланови Општинског већа, који су поздравили 
најмлађе суграђане, поделили им едукативни материјал за 
радионице и пожелели им да уживају у програму. 

Ово је била још једна сјајна прилика да малишани кроз игру 
и забаву науче колико је важно да се сви заједно потрудимо 
да нашу околину сачувамо од загађења и штетног утицаја, 
како би простор у коме живимо био лепши и бољи.  
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С П О Р Т С К А  Д Е Ш А В А Њ А
ОДРЖАН 4. САЈАМ СПОРТА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Промоција спорта и здравог начина живота битан је сегмент 
у раду Општине Савски венац. Већ четврти пут се на нашој 

општини организује Сајам спорта, а ове године први пут је одр
жан на отвореним теренима „Београда на води“.

Сајам је званично отворио заменик председника ГО Савски 
венац Урош Трипковић, који је том приликом поздравио присутне 
и захвалио им се што су део овако важне манифестације.

„Као и сваке године циљ нам је да мотивишемо што већи 
број наших суграђана да се рекреативно баве спортом. На 
нашој општини имамо јако талентовану децу која ће сутра бити 
врхунски шампиони и освајачи медаља. Тај дух шампиона морамо 
да негујемо и да помажемо као што смо и до сада радили“, рекао 
је Трипковић.

Учешће на овогодишњем сајму узело је 16 организација са 
Савског венца, међу којима су Рвачки клуб „Црвена звезда“, Ка
рате клуб „Дипломатик“, Стрељачки клуб „Партизан“, КДТ „Парти

зан“, Шахклуб „Парти
зан“, Балетски студио 
„Бониела“, Удружење 
„ктивнија Србија“, Уд
ружење инвалида 
рада Савског венца, 
Удружење „Истражи
вач“, Црвени крст Сав
ског венца, ФК „Гра
фичар“, Кошаркашки 
клуб „Еко спорт“, Са
вез за предшколски 
спорт, Чирлидинг са
вез Србије и Ред Стар 
клуб Рукометни клуб 
ЦЗ, Соколско друштво 
„Матица“ Београд.

ОДРЖАНО ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА У КОШАРЦИ  
НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Oпштинско такмичење за средње школе у кошарци одржано је у Дечјем културном центру „Мајдан“. После 
скоро две године, такмичење је организовано уз придржавање свих епидемиолошких мера, по стандард

ним пропозицијама, а учесници су представљали четири средње школе. Шампиони у обе конкуренције постали 
су ученици Медицинске школе Београд, који су у оба финала победили своје вршњаке из IV гимназије. Девој
чице су тријумфовале са 26:18, а дечаци су победили са 40:29.

Циљ Општине Савски венац је да мотивише што већи 
број млађих суграђана да кроз бављење спортом изграде 
такмичарски дух и постану врхунски шампиони и освајачи 
медаља. Општина увек размишља о деци и омладини и труди 
се да својим залагањем и различитим садржајима утиче на 
подизање свести о важности спорта и физичких активности 
у свакодневном животу, а све у циљу подстицања грађана да 
граде здраве животне навике.

ГО Савски венац је честитала свим учесницима на 
постигнутим резултатима, уз наду да ће свако следеће 
залагање и велики уложени напор бити добар повод за 
освајање што већих успеха у будућности. 

Медицинска школа је представљала општину Савски венац 
на градском такмичењу које је одржано крајем октобра.
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дешавања на Савском венцу

Негујући традицију и сећање на славну прошлост, СУБНОР 
Савски венац је поводом обележавања Дана ослобођења 

Београда и општине Савски венац у Другом светском рату, 
организовао скуп у свечаној сали Градске општине.

Манифестацију је отворила председница СУБНОРа Сав
ски венац Олга Стоиљковић Трифуновић, а у име општине 
присутне је поздравио председник Скупштине ГО Савски ве
нац Страхиња Кукић.

Олга Стоиљковић Трифуновић је истакла да је ос
лобођење главног града имало моралнополитички значај и 
изазвало нов борбени полет за коначно ослобођење земље. 
Београдска операција је почела 10, а завршила 20. октобра ослобођењем Београда, док је 22. октобра ослобођен 
Земун, у заједничкој операцији Народноослободилачке војске Југославије и јединица совјетске Црвене армије. 

Директор „Рефлектор театра“ Марко Панајотовић је из извода ратних дневника цитирао наређења и заповести 
Штаба Првог пролетерског корпуса за напад на Београд, као и за коначно ослобођење отаџбине од фашистичког 
окупатора. 

Приређен је и пригодан културноуметнички програм, у коме су учествовала деца Уметничког центра „Змај“ под 
руководством Софије Малић, кадети Војне гимназије које је предводила педагог Марија Сарић, ученица ОШ „Војво
да Мишић“ Милица Мраовић и Радивој Кнежевић, драмски уметник. 

ОДРЖАНА ЗАВРШНА ТРИБИНА  
„УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У СРБИЈИ“

„Нулта толеранција на насиље над женама је императив и оно не сме проћи некажњено. Превенцијом 
насиља у сваком појединачном случају помажемо свим женама у Србији“, рекла је Ирена Вујовић.

Поводом обележавања Међународног 
дана борбе против насиља над женама, 

25. новембра, у Кући краља Петра на Сењаку 
одржана је трибина ,,Утицај пандемије на насиље 
над женама у Србији“. Трибину је организовао 
Секретаријат за социјалну заштиту у сарадњи 
са Удружењем ,,Амикус“ и Адриамедија групом, 
а на трибини су говориле министарка заштите 
животне средине и председница Савета за родну 
равноправност Града Београда Ирена Вујовић, 
градска секретарка за социјалну заштиту Наташа 

Станисављевић, министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, директорка Института „Батут“ Верица 
Јовановић и координаторка „Сигурне куће“ Весна Станојевић. 

Са трибине је поручено да су женска енергија, упорност и решеност жена да иду даље и боре се за своју 
породицу, колектив и заједницу витални покретачи нашег друштва.

„На данашњој трибини скренули смо пажњу на овај друштвени проблем и послали јасну поруку да је нулта 
толеранција на насиље над женама императив и да оно не сме проћи некажњено. Превенцијом насиља у сваком 
појединачном случају помажемо свим женама у Србији“, рекла је Ирена Вујовић.

Градска секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић је истакла да, када је у питању пандемија, 
бројке за 2021. и 2020. годину говоре да није било повећаног насиља у породици. „На иницијативу Савета за родну 
равноправност“, рекла је она, „прошле године покренут је програм преко Центра за социјални рад под називом 
‘Оснаживање жена против насиља у породици’. 

Посебно је важно што су у условима пандемије на прави начин пружене помоћ и подршка женама које су биле 
жртве насиља“.

У циљу ширења свести домаће јавности о насиљу над женама, циклус трибина на ову тему почео је из општине 
Савски венац, где је одржана прва трибина у протеклом периоду. Догађају је присуствовао и председник општине 
Савски венац Милош Видовић.

ДУХ ИСТОРИЈЕ НА САВСКОМ ВЕНЦУ
СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНА 77. ГОДИШЊИЦА  

ОД ОСЛОБОЂЕЊА САВСКОГ ВЕНЦА И БЕОГРАДА
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РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ
Милош Видовић, председник: 2061769, факс: 2061899
Урош Трипковић, заменик председника: 2061769

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Радана Бодирога Аврамовић: 2061800
Ивана Вујасиновић: 2061800

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Владимир Павловић: 3615382, 3615388, 3615390
Дејан Герић: 3615382, 3615388, 3615390
Славица Трнинић: 3615382, 3615388, 3615390
Љубомир Ловре: 3615382, 3615388, 3615390
Зоран Коцић: 3615382, 3615388, 3615390
Владимир Новаковић: 3615382, 3615388, 3615390
Ана Маринковић: 3615382, 3615388, 3615390

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Страхиња Кукић, председник: 3615382, 3615388
Филип Матковић, заменик председника: 3615388
Тања Савић, секретар: 2061869
Оливер Чесмаџиски, заменик секретара: 2016800

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Марија Сушић, начелница Управе: 2061800
Владимир Јовановић, заменик начелнице: 2061800

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Шеф Одсека за послове писарнице: 2061853
Шеф Одсека за људске ресурсе: 2061719 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Владан Миљковић, начелник: 2061766
Одсек за друштвене делатности: 2061766
Одсек за културу: 2061887

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ И 
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Александра Петрић, начелница: 2061805
Шеф одсека за имовинскоправне послове: 2061834

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Којић, начелница: 2061791

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА
Славиша Милић, начелник: 2061782, 2061732

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА
Владимир Настић, начелник: 2061752
Шеф Одсека за заједничке послове: 2061752
Шеф Одсека за комуналне делатности: 2061797
Шеф Одсека за инвестиционе пројекте: 2061748

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Мирјана Јанковић, начелница: 2061817
Шеф Одсека за финансије: 2061819
Шеф Одсека за буџет и трезор: 2061748 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Контакт: 2061740

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Дуња Хаџић, начелница: 2061800

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Марија Вучетић Радић: 2061794

ПРАВНА ПОМОЋ
Контакт: 2061729

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
Светислав Миловановић: 3615380

Правобранилаштво Република Србија

Градско правобранилаштво града Београда 
Одељење за градске општине: Врачар, Звездара, 
Палилула, Савски венац, Стари град
Писарница: 2061894
Заменици градског правобраниоца: 2061891

Градска управа града Београда  
Секретаријат за управу 
Одељење за лична стања грађана, вођење 
матичних књига и изборна права Савски венац
Гордана Милановић, начелница: 2061715

Пријава беба: 
ГАК ,,Народни фронт”: 2061723, 2061724
ГАК ,,Вишеградска” и КБЦ ,,Др Драгиша Мишовић” 
Дедиње: 2061717, 2061718

Заказивање венчања и упис у матичну књигу 
венчаних, констатације бракова и развода:  
2061730, 2061731

Исправке у матичним књигама:  
2061726, 2061727 
Књига умрлих: 2061728

Градска управа града Београда
Секретаријат за јавне приходе
Одељење Савски венац
Јелена Ивезић, начелница:  
2061901, 2061763, 2061902

ДКЦ Мајдан 
Козјачка 35, 3692645

Кућа Краља Петра I
Васе Пелагића 40, 2652986, 064/8616976

Туристичка организација ГО Савски венац
Немањина 3, 4032249, 4032250

важни телефониГОДИШЊИЦА КРУНИСАЊА  
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ

Општина Савски венац је 
и ове године, 21. септем

бра, обележила годишњицу 
крунисања краља Петра Пр
вог Карађорђевића.

Годишњица је обележена 
посетом Кући краља Петра, 
а посетиоци су имали при
лику да уз стручно вођење 
обиђу краљевске одаје, у 
којима је краљ Петар Први 
Карађорђевић провео по
следње године живота. На
кон тога сви присутни су 
уживали у концерту Хора 
краљице Марије и оперске диве Тање Андрејић.

Петар Први Карађорђевић је био краљ Србије од 
1903. до 1918. и краљ Срба, Хрвата и Словенаца од 
1918. до 1921. године.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ 
СВЕТСКОМ РАТУ

У Кући краља Петра Првог обележен је Дан примирја 
у Првом светском рату, пригодним културноумет

ничким програмом у организацији Општинског одбо
ра Савеза удружења потомака ратника 1912–1920. 

Поштоваоци славне историје српског народа 
својим присуством увеличали су овај важан датум.

Општина Савски венац велику пажњу поклања 
неговању традиције 
и очувању културе 
сећања на славну ис
торију нашег народа.  

НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ
ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА 

ОСЛОБОЂЕЊА БЕОГРАДА У ПРВОМ 
СВЕТСКОМ РАТУ

У Кући краља Петра Првог, у сарадњи са Друштвом 
за неговање традиције ослободилачких ратова од 

1912. до 1918, обележена је годишњица ослобођења 
Београда у Првом светском рату. Сви посетиоци има
ли су прилику да присуствују историјском часу, као и 
представљању филма „Српски ратник кроз очи савез
ника“.

Дан ослобођења Београда у Првом светском рату 
обележава се сваке године 1. новембра, када је 1918. 
године војвода Петар Бојовић са Првом армијом до
нео слободу нашем граду. 

Општина Савски венац придаје посебан значај 
неговању традиције и сећању на славну српску про
шлост.  

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

У Кући Краља Пе
тра I, у органи

зацији Фондације 
међугенерацијског 
волонтерског цен
тра, а уз подршку 
Општине Савски 
венац, одржана је 
хуманитарна из
ложба „Сликом до помоћи“.

Ова хуманитарна изложба одржава се већ једа
наести пут, а уметници су приходом од продаје сли
ка директно учествовали у помоћи најугроженијој 
старијој особи по избору и препоруци Патронажне 
службе Дома здравља Савски венац.

Изложба је традиционално одржана у октобру, ме
сецу солидарности са старијима и борбе против си
ромаштва.

ОСНОВЦИ СА САВСКОГ ВЕНЦА У 
ПОСЕТИ КУЋИ КРАЉА ПЕТРА

У оквиру пројекта и изложбе „Ученик научник умет
ник“, Кућу краља Петра Првог посетили су ученици 

ОШ „Радомир Путник“.
Том приликом око 120 деце првог и четвртог раз

реда имало је прилику да се упозна са изумима Ни
коле Тесле и његовим истраживањима, историјатом 
Куће и личношћу краља Петра, а посебну атракцију 
представљало је и гледање кроз микроскоп различи
тих занимљивих препарата.

Пројекат и изложба „Ученик научник уметник“ 
спроводи се у организацији Куће краља Петра, 
Општине Савски венац, Института за биолошка ис
траживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Бе
ограду, који је установа од националног значаја за 
Републику Србију, као и Удружења за културу, науку и 
образовање „Никола Тесла“.

К У Л Т У Р А  Н А Д О Х В А Т  Р У К Е
www.savskivenac.rs



Пратите рад 
и активности 
Градске општине на 
друштвеним мрежама. 

Оставите поруку 
или коментар
сугеришите,
предложите.

Пишите нам, 
питајте нас,
оцените наш рад 
- ми смо ту 
  због вас!

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


