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увод
ЗАШТО ВОЛИМ
САВСКИ ВЕНАЦ
СТЕФАН:
Срећан сам што живим на Сењаку и на Савском венцу. Ако мене питате, ово је најлепши део Београда,
због бројних уређених паркова, дечјих игралишта и
улица. Посебно волим мој Хајд парк, који је најлепши
део наше општине, јер је пун зеленила и дрвећа, а
има и одличне справе за тренинг. Годинама играм
фолклор, а мој брат тренира фудбал, па нам је много
лакше да се бавимо спортским активностима када
знамо да на општини постоје места на којима деца
могу безбедно да тренирају и проводе слободно време. Поносан сам и на моју
Основну школу„Стефан Немања“ и другаре са којима волим да се дружим. Често
посећујем и стадион у нашем крају. Сваког дана се изгради нешто ново и тако се
мења лице целе општине, а посебно Београда на води и Железничке станице.
Све што волим имам у најбољем делу Београда, на општини Савски венац.
МАРИЈА:
Откада живим на општини Савски венац све своје
свакодневне активности обављам са лакоћом.
На Савски венац сам се првенствено доселила
због близине посла, али сам брзо увидела да има
и много других предности.
Након посла волим да прошетам свог пса у близини Музеја историје Југославије, јер је у том
делу града због зеленила веома пријатно током
топлих летњих дана.
МЛАДЕН:
Општина Савски венац је једна од централних
београдских општина. Дајем предност животу
на овој општини зато што ми пружа разнолики
културно-историјски садржај, а уједно све своје
обавезе могу да завршим у кратком временском
року, јер се налазим у центру града. Лепо је што
је изграђен нови тржни центар Галерија, где често идем са братанцем на колаче. Волим понекад
да присуствујем и доброј фудбалској утакмици.
ВЛАДИМИР:
Волим Савски венац зато што сам ту рођен и што
сам своје најлепше младалачке дане провео на
овој општини. Сада овде са својим најмилијима
уживам у пензионерским данима. Поред много
садржаја за младе али и за старије суграђане,
наша општина може да се похвали и најлепшим
парковима и игралиштима. Поносан сам што је
на подручју наше општине споменик Стефану
Немањи и прелепи Савски трг који представљају
њено главно обележје. Са прозора моје зграде поглед се протеже на Кулу
Београд и предивно шеталиште на Београду на води које задовољава све
светске стандарде. Сматрам да је ово један од најлепших делова Београда,
а последњих година видимо да се и општинско руководство труди и ради
на томе да живот на Савском венцу буде све лепши и лепши.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

Скупштина ГО Савски венац
ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Н

а Деветој седници Скупштине ГО Савски венац,
одржаној 29. јуна 2021. године, пред одборницима се нашло укупно 6 тачака дневног реда. Одборници су донели Одлуку о завршном рачуну ГО Савски венац за 2020. годину, уз Извештај о коришћењу
средстава из текуће и сталне буџетске резерве, Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године и Извештај примљених донација и кредита, домаћих и страних као и извршених отплата кредита.
Услед поднете оставке на функцију заменице локалног омбудсмана ГО Савски венац, Скупштина је
донела Решење о утврђивању престанка дужности,
након чега је изабрана нова заменица локалног омбудсмана. Одборници су након тога донели Решење
о именовању чланице Надзорног одбора Туристичке организације ГО Савски венац.
На Десетој седници Скупштине ГО Савски венац, одржаној 23. септембра 2021. године, пред
одборницима се нашло укупно 9 тачака дневног

реда. Скупштина је приступила утврђивању престанка мандата одборнице и потврђивању мандата одборнице са листе „Александар Вучић – За
нашу децу“. У оквиру четврте тачке дневног реда
је донето Решење о измени Решења о именовању
Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу, након чега је одборницима представљен Извештај о извршењу Одлуке о
буџету Градске општине Савски венац за период
јануар – јун 2021. године. Одборници су затим
именовали директорку Туристичке организације
Градске општине Савски венац, док су у оквиру
седме тачке дневног реда донели Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан“. На десетој
седници Скупштине је донето и Решење о давању
сагласности за расписивање и спровођење конкурса за именовање директора Установе културе
Дечји културни центар „Мајдан“.
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топ тема

БЕСПЛАТНА ШКОЛСКА ОПРЕМА
УРУЧЕНА ОСНОВЦИМА
УЧЕНИЦИ ДОБИЛИ БЕСПЛАТНЕ ТАБЛЕТЕ

П

редседник ГО Савски венац Милош Видовић и
општинско руководство уручили су таблете ученицима, као и лаптоп рачунаре учитељима и наставницима у свих девет основних школа на територији
општине. Бесплатне таблете добили су ученици
трећег, четвртог, петог и шестог разреда.
Председник општине изразио је захвалност Министарству просвете, науке и технолошког развоја, а
посебно Граду Београду, што су својим одговорним и
професионалним пословањем обезбедили таблете и
лаптоп рачунаре, јер су у питању средства која олакшавају учење најмлађим суграђанима, што је изузет-
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но важно за образовни систем у целини.
Градска општина Савски венац је била прва општина на којој су уручени таблети, а додела је протекла у
складу са планираном динамиком.
– Ово је најлепши део посла Савског венца, јер
сви напори које улажемо управо и јесу намењени за
бољу будућност наше деце. Дигитални уџбеници ће
на најбољи начин помоћи да се најмлађим суграђанима омогући што квалитетније и лакше праћење
наставе – рекао је председник Видовић и захвалио
се и свим родитељима и ученицима што су преузели
своје таблете.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
– Деца су будућност ове
земље и сви заједно морамо да
се бринемо о њиховом образовању, а сваки тренутак радости,
среће и задовољства који им
приуштимо, успех је и победа
не само Савског венца већ и
читавог друштва. Ово је права
стратегија којој сви треба да тежимо, јер све што оставимо иза
себе оставићемо управо деци
Савског венца, а у плану нам је
да и даље наставимо у том правцу и будемо присутни када су
овакве иницијативе у питању,
јер деци је најважније показати
пажњу и подршку и додатно им
олакшати школске дане. Са друге стране, деца нам узвраћају
резултатима које остварују – нагласио је Видовић.
Током ове акције на територији општине Савски венац у девет основних школа је подељено око 1.400 таблета ученицима
и преко 240 лаптоп рачунара
учитељима и наставницима.

ЂАЧКЕ ТОРБЕ И ШКОЛСКИ ПРИБОР ДОБИЛИ ПРВАЦИ САВСКОГ ВЕНЦА

О

пштина Савски венац је у оквиру традиционалне акције даривања ђака првака, поделила ђачке торбе са школским прибором првацима. Поклоне добродошлице је добило 350 ученика из девет основних школа на Савском
венцу. Тим поводом, председник ГО Савски венац Милош Видовић и општинско руководство посетили су школе и
уручили поклоне, а председник је првацима пожелео срећан полазак у школу, пуно успеха и добрих оцена, и да
њихов први сусрет са школским клупама буде једно од најлепших сећања током одрастања.
– За нашу општину је велика част и задовољство што имамо прилику да помогнемо нашим младим суграђанима који тек полазе у први разред. Савски венац ће родитељима током школовања деце бити сигуран
партнер и стабилна подршка. Циљ општине је улагање у будућност и реализација садржаја који се односе на
задовољавање потреба деце и помоћ малишанима – рекао је председник Видовић.
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5

www.savskivenac.rs

у фокусу

Н

НОВЕ ФАСАДЕ НА САВСКОМ ВЕНЦУ

а иницијативу грађана завршено је уређење четири фасаде
у Сарајевској улици, на зградама
број 41, 75, 76-80 и 85. Две фасаде су завршене под ингеренцијом
општине, на основу Јавног конкурса за бесповратно суфинансирање уређења зграда и фасада, а
додатно уређење још две фасаде
је спроведено захваљујући доброј
сарадњи ГО Савски венац и ЈП “Градско стамбено”.
Тим поводом, председник ГО Савски венац Милош Видовић и директор ЈП “Градско стамбено” Петар Андријашевић обишли су завршене радове и
разговарали са управницима стамбених заједница
и грађанима. Обиласку је присуствовао и начелник
Одељења за пројекте развоја Владимир Настић.
Председник Видовић је саслушао предлоге
и сугестије управника и грађана и том приликом поручио да нас очекује спровођење великих

пројеката у наредном периоду, који ће допринети
да Савски венац буде још боља и уређенија средина за живот. У плану је да старе зграде освану у још
лепшем руху, а општинско руководство свакодневно
комуницира са грађанима и труди се да, у складу са
надлежностима, реши све проблеме, јер дотрајале
фасаде не само да нарушавају изглед Савског венца
него и угрожавају безбедност грађана.
– У протеклом периоду вратили смо првобитни
сјај бројним зградама на нашој општини. Поносни
смо на одличну
сарадњу са ЈП
“Градско стамбено”, захваљујући
којој су решени
бројни проблеми на територији општине.
Заједно се
трудимо да улепшамо
лице
ових стамбених
објеката на задовољство свих
суграђана
са
Савског венцa.

Наставићемо да решавамо текуће
проблеме, да још боље реализујемо
планиране активности, како бисмо обезбедили континуирани раст
и развој наше општине. Прва смо
општина која је својим суграђанима омогућила унапређење својстава зграда, а нови јавни конкурс за
уређење зграда и фасада управо је у
току – рекао је Видовић.
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Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

од идеје до реализације
ЕКО-ПАРК НА САВСКОМ ВЕНЦУ

У

просторијама Министарства за заштиту животне средине, министарка Ирена Вујовић и председник општине Савски венац Милош Видовић потписали су Уговор о
суфинансирању реализације пројекта очувања и заштите
земљишта као природног ресурса на територији ГО Савски
венац у 2021. години.
По основу Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање
реализације
пројекта, Градској општини
Савски венац додељена су
средства за уређење Топчидерског дечјег еко-парка, који
ће бити изграђен од природног материјала. Пројекат ће
обухватити активности комуналног уређења деградираног
земљишта, поставку урбаног
мобилијара за игру и рекреацију, поставку бине, трибине и
заштитне гумене подлоге, која
ће бити постављена испод
сваке справе за игру чиме ће
бити задовољени стандарди
безбедности наших најмлађих
суграђана.
У питању је значајан подстицај још бољем наставку
активности на уређењу јавних

зелених површина и простора за игру и рекреацију деце,
а општина Савски венац и
убудуће ће пружати подршку
најмлађима, како кроз овај
пројекат, тако и кроз разне
друге програме. Уређењем
дечјих урбаних мобилијара допринеће се лепшем и
уређенијем изгледу општине
Савски венац.
Овим пројектом најмлађима ће од стране општине
Савски венац бити обезбеђена здрава средина за
игру, рекреацију, одрастање
и живот, чиме се директно
утиче на њихов правилан
раст и развој. Овај простор
ће имати пуно садржаја за
игру, а осим забаве пружаће
могућност да деца проведу
квалитетно време у здравој
зеленој оази.
Захваљујући доброј сарадњи са Министарством за заштиту животне средине, као и иницијативама суграђана, општина ће успети да најмлађим становницима обезбеди још један
леп кутак за забаву и дружење.

Септембар 2021.

7

www.savskivenac.rs

АКЦИЈА УКЛАЊАЊА ГРАФИТА И ЗАШТИТЕ
СТУБОВА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Н

а територији Савског венца реализована је
акција уклањања графита и заштите стубова јавне расвете, која се спроводи у сарадњи са
ЈКП “Градска чистоћа” и ЈП “Јавно осветљење”.
Ово је прва оваква акција коју организује
општина Савски венац на својој територији.
Радови на скидању графита су се обављали у
делу града од Булевара ослобођења до Бранковог моста. До сада су скинути графити са
око 2.000 квадратних метара фасада. Такође,
током акције до сада је обновљено, офарбано и комплетно заштићено преко 300 стубова
јавне расвете, и то на територији пет паркова:
Луке Ћеловића, Бристол, Финансијски парк,
Мањеж и Топчидерски парк.

УКЛОЊЕНИ ГРАФИТИ У
ПОДЗЕМНОМ ПРОЛАЗУ
КОД МОСТАРСКЕ ПЕТЉЕ

У

оквиру акције уређивања јавних површина која се спроводи
у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“,
уклоњени су графити и очишћене
површине и у подземном пролазу
код Мостарске петље, у Улици кнеза Милоша. Уклоњени су графити
са површине од преко пет стотина
квадрата, како у самом пролазу,
тако и на спољним странама.
Уређење пролаза који свакодневно користи велики број
људи, приказује ново и сјајно лице
Савског венца и вољу да учинимо
сваки део наше територије што
лепшим и уређенијим.

Радови на уклањању
графита и заштити стубова јавне расвете су само
почетак нових активности,
јер ће у наредном периоду општина наставити са
оваквим акцијама, што ће
допринети да Савски венац
буде још боље, уређеније и
лепше место за живот и рад
наших суграђана.

ОТВОРЕНО НОВО ДЕЧЈЕ ИГРАЛИШТЕ НА
САВСКОМ ВЕНЦУ

З

аменик градоначелника Београда Горан Весић и
председник Градске општине Савски венац Милош
Видовић отворили су ново дечје игралиште на територији општине Савски венац, у Улици Павла Јуришића
Штурма. Отварању је присуствовао и генерални директор ЈКП „Зеленило Београд“ Слободан Станојевић.
У склопу радова постављен је модеран дечји мобилијар – љуљашке, клацкалице, тобоган, нове клупе, гумене подлоге, изграђена прилазна стаза, а цео
простор ограђен је новом заштитном оградом.
Ова акција је започета на иницијативу грађана
Савског венца и представља изузетан пример како се
општина труди да малишанима обезбеди што бољу и
здравију средину за игру, рекреацију и одрастање.
Општина ће наставити да ослушкује потребе грађана које су увек на првом месту. Уређен простор сада
представља праву оазу за најмлађе, са пуно садржаја
за игру, а такође су испуњени и сви услови за безбедност деце, што је нарочито важно родитељима.
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У плану је реализација што више оваквих акција, како би се
обезбедили што бољи и креативнији садржаји за игру и забаву наших најмлађих суграђана. Савски венац, као друштвено одговорна
општина, свесна је потребе улагања у младе нараштаје, који представљају нашу будућност, и зато се континуирано бави активностима везаним за потребе деце и помоћи малишанима.
Извођење радова је било у надлежности Секретаријата за
комуналне и стамбене послове Градске управе града Београда, у сарадњи са ЈКП „Зеленило Београд“.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА РАСКРСНИЦЕ КОД ЦАРЕВЕ ЋУПРИЈЕ

Н

а иницијативу грађана
Савског венца урађена је
реконструкција дела раскрснице улица Булевар војводе
Мишића и Сање Живановић,
код Цареве ћуприје.
Извођење радова је било
у надлежности ЈКП „Београд
пут“, а извршена је реконструкција дела саобраћајнице и нивелација асфалта у сегменту трамвајских шина.

Н

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ СИМЕ ЛОЗАНИЋА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

а иницијативу грађана ради се и на реконструкцији Улице Симе Лозанића на територији општине Савски венац.
Извођење радова је у надлежности ЈП „Путеви Београда“ и ЈКП „Београд пут“. Започета је санација и изведене
припремне активности неопходне за извршење комплетне реконструкције саобраћајнице –замену асфалта и тротоара, односно фрезовање и асфалтирање и поставку саобраћајне сигнализације.
Председник Градске општине Савски венац Милош Видовић обишао је радове и разговарао са радницима, како би се и лично уверио да реализација
реконструкције протиче у најбољем реду.
Након обиласка радова председник је разговарао и са суграђанима, саслушао њихове предлоге
и сугестије и том приликом поручио да ће Општина
наставити да излази у сусрет иницијативама грађана и заједно са њима ради на подизању квалитета
живота на Савском венцу. Све реализоване акције
у протеклих годину дана, као и оне које су у плану, доприносе да општина Савски венац буде све
лепше и уређеније место за живот.
Септембар 2021.
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РЕКОНСТРУИСАНА УНУТАРБЛОКОВСКА САОБРАЋАЈНИЦА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Н

а иницијативу грађана реконструисана је унутарблоковска саобраћајница у Улици Миленка Веснића. Реконструкција и асфалтирање ове
јавне површине je само један од примера који
показују да је општина Савски венац спремна да
саслуша и усвоји иницијативе својих грађана, као
и да је једино кроз континуирану сарадњу могуће
обезбедити стално унапређење заједнице, како
би Савски венац био што боље место за живот и
рад. У наредном периоду у плану су нова уређења
улица на територији општине.

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ У КРОНШТАТСКОЈ УЛИЦИ

Н

а иницијативу грађана завршена је
реконструкција унутарблоковске саобраћајнице у Кронштатској улици бр. 12
на територији Градске општине Савски
венац. Тим поводом, члан Већа ГО Савски венац Љубомир Ловре и начелник
Одељења за пројекте развоја Владимир
Настић обишли су завршене радове у
овом делу општине. Изведени радови
обухватили су наношења новог асфалта,
а уређење дела саобраћајнице је део акције коју општина Савски венац успешно
спроводи већ две године.
У наредном периоду очекују се нове
реконструкције унутарблоковских саобраћајница у улицама Хумска и Велисава
Вуловића на територији општине.

ОБНОВА СТЕПЕНИШТА НА СЕЊАКУ

Н

а територији општине Савски венац, у Улици Косте Главинића, код Сењачке пијаце, поправљени су
оштећени делови степеница и зида. Текуће одржавање је
реализовано на иницијативу грађана.
Локацију је обишло руководство општине и том приликом су разговарали са грађанима и саслушали њихове
предлоге, како би општина и даље наставила са уређивањем околине, прихватајући иницијативе људи који
живе на Савском венцу.
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ЗАВРШЕНИ РАДОВИ КОНСТРУКЦИЈЕ
КУЛЕ „БЕОГРАД“ НА САВСКОМ ВЕНЦУ

П

редседник Републике Србије Александар Вучић и директор компаније „Eagle Hills“ Мухамед Алабар
симболично су излили бетон на Кули „Београд“, чиме је званично обележен завршетак радова на
конструкцији те грађевине у оквиру Београда на води. Обиласку су присуствовали министар финансија
Синиша Мали, председник Градске општине Савски венац Милош Видовић, градоначелник Београда
Зоран Радојчић и заменик градоначелника Горан Весић.
Кула „Београд“ висока је 168
метара и као таква највиша је
зграда у нашој земљи и у овом
делу Европе. Завршетак радова
на највишој грађевини у оквиру
Београда на води посебан је дан
за све који су учествовали у том
пројекту, јер се овим остварују
велики снови не само Савског
венца и Србије, већ и целог региона. Београд на води постаје
једно од највећих европских
градилишта, а уједно и једно од
најлепших, најурбанијих места
у Србији и понос Савског венца.
Ова зграда биће симбол целог
Београда и значајно улагање у будућност свих грађана.
Кула „Београд“ је намењена свим суграђанима, а на њеном врху налазиће се
видиковац са погледом од 360 степени на
целу престоницу, њене реке и знаменитости, па ће Београђани и туристи моћи
да сагледају Београд и Савски венац из

сасвим новог угла. Карактеристични „увијени“ облик симболично представља оближње ушће Саве у Дунав и спајање две
велике реке. У нивоу другог спрата, Кула ће са Галеријом „Београд“ бити повезана пешачким мостом, одакле ће се брзим
лифтовима стизати директно до видиковца. У подножју ове
куле је вишенаменски плато, на којем ће током целе године
бити различитих јавних дешавања за све грађане и посетиоце
Београда. Изглед платоа је инспирисан уметношћу европских
тргова, али су дизајнери узели у обзир и локално наслеђе и
традицију, као и урбану културу Београда.
Септембар 2021.
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ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ МЕТРОА

ОДРЖАН САСТАНАК СА ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ‘‘

П

оводом почетка радова на изградњи Линије 1 Београдског метроа, који су предвиђени за крај 2021. године, одржан је оперативни састанак у Градској општини Савски
венац, којем су присуствовали председник
ГО Савски венац Милош Видовић, председник Скупштине општине Савски венац Страхиња Кукић, представници ЈКП „Београдски
метро и воз“: директорка Сектора за имовинско-правне послове Ивана Богдановић,
директор Сектора за планирање, контролу,
реализацију и извештавање Никола Васиљевић, руководилац Службе за урбанистичко
планирање Предраг Томић, као и консултанти за социјална питања компаније „Ежис“
Бранко Радовановић и Јелена Опленић.

Изградња метро система у Београду
један је од приоритета развоја градског и
приградског јавног превоза. Прва линија метроа Железник-Миријево биће укупне дужине 21,1 км и имаће
21 станицу, од којих ће три бити на Савском венцу, и то: Савски трг, Мост „Газела“ и Београдски сајам.
Тема састанка је била анализа утицаја пројекта на животну заједницу. У питању je најкомплекснији пројекат
у Србији и једна од највреднијих инвестиција за Савски венац и Београд. Изградња метроа учиниће да Београд
постане чистији град, јер ће многи који живе на ободу града остављати своје аутомобиле и метроом долазити
у центар, чиме се даје посебан допринос заштити животне средине и смањењу саобраћајних гужви.

РЕДОВАН ПРИЈЕМ ГРАЂАНА КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Р

азговор са грађанима је увек један од приоритета у раду ГО Савски венац, а одржавање оваквих
пријема омогућава још боље и брже решавање њихових проблема. Подстицањем иницијативе грађана
побољшава се квалитет сарадње, због чега је непосредна комуникација један од најважнијих циљева у
раду председника и општине.
Напредак општине је све видљивији и представља
директан резултат добре комуникације са грађанима,
са којима се председник и руководство општине редовно састају, отворено разговарају и пажљиво ослушкују њихова интересовања, што доприноси да Савски венац буде општина по мери људи који овде живе.
За све сугестије, предлоге и питања грађани могу
да се обрате путем мејл-адреса: pitanja@savskivenac.rs
и info@savskivenac.rs, као и путем поште (Кнеза Милоша 69).

За све предлоге, сугестије и питања
грађани могу да нам се обрате
на имејл-адресе:

pitanja@savskivenac.rs
info@savskivenac.rs
путем телефона

011 2061 800 или 2061 769
као и путем поште

(Кнеза Милоша 69).
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у сарадњи са
ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВИХ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ

П

оводом представљања нових активности у оквиру пројекта међуопштинске сарадње, одржан је
састанак на коме су присуствовали градоначелник
Београда Зоран Радојичић, председник Скупштине
општине Савски венац Страхиња Кукић, председник
ГО Врачар Милан Недељковић и саветница градоначелника Новог Сада Љиљана Коковић.
Тема састанка је био сервис подршке у мобилности и
комуникацији, који представља заједнички пројекат
Града Београда, Града Новог Сада и градских општина Савски венац и Врачар, формиран на основу потписаног Споразума о успостављању међуопштинске сарадње. Као резултат сарадње пуштен је у рад
штампач на Брајевом писму, на коме ће бити штампани материјали са важним информацијама за слепа
и слабовида лица.
Грађанима је такође доступна апликација за мобилне телефоне Инфо за све, са сервисним информацијама о искључењу воде, електричне енергије
и изменама линија градског превоза као и другим
информацијама, а пружа се и услуга тумача за знаковни језик. Све информације су на знаковном језику и у аудио-формату, а апликација је доступна у Гугл
плеј продавници: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.infozasve
Сервис је значајан за све суграђане, пре свега зато
што су његове активности усмерене на повећање
доступности информација, што и јесте основни циљ
општине Савски венац која је усмерена на то да свим
суграђанима са инвалидитетом живот учини знатно
лакшим, бољим и функционалнијим, да се осећају као
равноправни чланови локалне заједнице, који доприносе њеном развоју и напредовању. Показујемо своју
одговорност кроз константно улагање напора да се
побољша положај особа са инвалидитетом и омогући
њихова интеграција у све сфере друштвеног живота.

Септембар 2021.
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ДОМУ ЗДРАВЉА „САВСКИ ВЕНАЦ“ ДОНИРАНА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

П

редседник општине Савски венац Милош Видовић и представник
компаније „Dex“ d.o.o. Иван Стијовић уручили су директору ДЗ „Савски венац“ др Зорану Бекићу рачунарску опрему, коју је обезбедила
ова компанија. Дому здравља су донирана 3 рачунара, који ће бити од
помоћи медицинском кадру у реализацији здравствених услуга.
Том приликом, председник општине Милош Видовић је обишао радове на педијатријском одељењу Дома здравља и похвалио изузетан рад
директора Бекића, захваљујући чијем великом залагању ће ова установа
коначно добити одељење за лечење деце које испуњава све светске стандарде. Такође, Видовић се захвалио и компанији „Dex“ d.o.o. на обезбеђеној 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 друштвено-одговорне компаније да следе њихов пример и пруже помоћ установама којима је она најпотребнија.
Донирана рачунарска опрема омогућиће ефикаснији
рад, а самим тим и пацијентима Дома здравља биће пружена бржа и квалитетнија здравствена услуга. Комплетним
реновирањем и реконструкцијом Одељења за педијатрију,
које се приводи крају, обезбедиће се много бољи услови
за лечење деце, што је од прворазредног значаја за нашу
општину и грађане.

ПРОГЛАШЕНИ ПОБЕДНИЦИ АКЦИЈЕ „ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД“

А

кција „За зеленији Београд“ завршена је доделом захвалница и награда које су Град Београд и ЈКП „Зеленило-Београд“ уручили победницима у седам такмичарских категорија.
Завршној свечаности проглашења победника на Малом Калемегдану присуствовали су градоначелник Београда Зоран
Радојичић, председник Градске општине Савски венац Милош
Видовић и генерални директор ЈКП „Зеленило-Београд“ Слободан Станојевић, као и многи други градски функционери.
Ова акција, која се успешно реализује већ 18 година, има
за циљ да подстакне код грађана одговоран однос према зеленилу и цвећу, уз мотивацију да у позитивној конкуренцији
учествују у избору најлепших простора и унапреде стање свог
непосредног окружења. Чињеница да је из године у годину одзив грађана све већи, показује да је сврха акције испуњена и
да грађани својим односом према зеленилу теже да и сами допринесу
квалитетнијем и лепшем животу на Савском венцу. Додељене награде
показују да су суграђани свесни колики је значај ове акције, као и да
брига о уређењу дворишта, балкона и зелених површина Савски венац
чини бољим, лепшим и здравијим местом за живот.
За територију ГО Савски венац додељене су три награде у следећим
категоријама:
- „Енергогруп“ д.о.о, Незнаног јунака 7 – добио је специјалну награду
за најлепшу зелену површину испред пословног објекта;
- ресторан „Франш“ у Булевару ослобођења 18а –освојио је друго
место за најлепшу зелену површину испред пословног објекта;
- стамбени објекат у Поп Лукиној улици 13 освојио је треће место у
конкуренцији за најлепшу зелену површину око стамбене зграде.
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УРУЧЕНИ ВАУЧЕРИ УЧЕСНИЦИМА АКЦИЈЕ „НАЈЗЕЛЕНО“ НА
САВСКОМ ВЕНЦУ

Г

радска општина Савски венац уручила је ваучере грађанима који су учествовали у акцији „НајЗЕЛЕНО“, за избор најлепших зелених простора. У име општине ваучере су уручили чланови Већа ГО Савски венац Љубомир
Ловре и Ана Маринковић. Циљ акције је развијање позитивног односа према зеленилу код грађана, уз мотивацију да у конкуренцији за избор најлепших зелених простора унапреде стање свог непосредног окружења.
Овај пројекат је један од најбољих показатеља колико је сарадња између грађана и општине важна. Брига о
здрављу и животном стандарду суграђана, као и улагање у сређивање и озелењавање површина, остаће приоритет општине и у наредном периоду.
Избор најлепших зелених простора у оквиру акције
„Најзелено 2021“ спроведен је у следећим категоријама:
1. Најлепша зелена површина око стамбене зграде
2. Најлепши балкон окренут према улици
3. Најлепша зелена површина испред
пословних објеката
4. Најлепше уређено школско двориште
5. Најлепше зеленило око предшколске установе
6. Најлепше уређено зеленило угоститељског објекта
7. Најлепша окућница.

Септембар 2021.
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ЕКИПЕ ЕКО-ПАТРОЛЕ УВЕК У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

Е

ко-патрола ГO Савски венац уредила је још једну
површину на територији
општине, у Булевару кнеза
Александра Карађорђевића
70-78, а активност се односи
на кошење траве, уклањање
растиња и корова, као и на
сузбијање ширења амброзије, са циљем да животна
средина која нас окружује
буде здравија и уређенија.
Пројекат „Еко-патрола“,
као заједнички пројекат
Општине и грађана, доприноси лепшем и уређенијем
изгледу Савског венца, а током протекле и ове године
сређено је и очишћено преко
120 запуштених површина.
Екипе су свакодневно на терену, интензивно раде на уређењу јавних зелених површина и на иницијативу
грађана одговорно организују сређивање запуштених делова на подручју наше општине. Савски венац ће и у
наредном периоду наставити да истом динамиком реализује ове активности и чини нашу општину све лепшим
и здравијим местом за живот.
Истовремено, овај пројекат је један од најбољих показатеља колико је важна сарадња између грађана и
општине. Грађани Савског венца имају могућност да у сваком тренутку поднесу захтев за уређење одређене
локације, а задатак Еко-патроле је да по пријему
пријаве у најкраћем року
изађе на терен и уреди
јавну површину.
Грађани запуштене јавне
површине могу пријавити Еко-патроли на мејл:
ekopatrola@savskivenac.rs
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:
w w w.savsk ivenac.rs/cir//
preuzmite-obrasce/.

У ОКВИРУ АКЦИЈЕ „ЗАЈЕДНО ЗА ЛЕПШИ САВСКИ
ВЕНАЦ” НАСТАВЉА СЕ УРЕЂЕЊЕ УРБАНИХ ЏЕПОВА

Г

радска општина Савски венац у оквиру акције Заједно за лепши
Савски венац наставља сређивање и озелењавање урбаних џепова
на територији општине.
Овим путем позивамо суграђане да предложе места на Савском
венцу за која сматрају да им је потребно уређивање и да своје предлоге
са фотографијама пошаљу на имејл-адресу: zamojkraj@savskivenac.rs.
У пријави је потребно навести и контакт телефон, као и адресу
локације која треба да се уреди.
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за нашу децу
АКЦИЈА ДОДЕЛЕ БЕСПЛАТНИХ АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ
У ОПШТИНИ САВСКИ ВЕНАЦ

П

редседник ГО Савски венац Милош Видовић и генерални секретар Ауто-мото савеза Србије Милан
Николић, поделили су у Свечаној сали општине ауто-седишта за децу која имају пребивалиште на територији Савског венца. Уз ауто-седишта, родитељима
је уручен и Супер члански пакет Ауто-мото Савеза за
помоћ на путу и шлеп у Србији и Европи, које се активира слањем СМС поруке, а чланство по активацији
важи годину дана.
У оквиру ове акције, коју је општина Савски венац
организовала први пут, подељено је преко 100 седишта за малишане. Основни циљ акције је да се
подигне ниво саобраћајне културе код грађана који
превозе малишане, како би се најмлађима гарантовала максимална сигурност, због чега је општина

обезбедила седишта која су прилагођена деци до
треће године старости. Такође, на овај начин пружена је и помоћ брачним паровима, кроз уштеду
средстава у кућном буџету.
Уручење је пратила презентација о правилној употреби седишта за децу, на којој је родитељима објашњено како да на правилан начин поставе и користе ауто-седишта да би њихова деца била безбедна током
вожње. Родитељи су се захвалили општини и АМСС-у
на подршци и нагласили да је ово веома значајно за
све њих, поготово ако се узму у обзир и други видови
помоћи на којима општина предано, из године у годину, све више ради.

„ДЕЧИЈЕ ЛЕТЊЕ ИГРЕ“ У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ

О

пштина Савски венац je и ове године у оквиру
манифестације „Дечије летње игре“организовала богат културно-уметнички и забавни програм намењен најмлађим суграђанима.
Манифестација се одржавала сваке суботе и недеље током августа, испред Конака кнеза Милоша у
Топчидерском парку, у поподневним сатима, а улаз и
сви садржаји су били бесплатни.
Малишани су имали прилику да уживају у мноштву најразличитијих активности – позоришним
представама, музичко-забавном програму, спортским, плесним и ликовним радионицама кроз које су
их водили аниматори и уметници. У склопу програма
обезбеђени су и забавни реквизити за децу, а малишани су се радо дружили и са маскотама фестивала и
аниматорима који су осликавали дечја лица.
„Дечије летње игре“ се организују са циљем да
деца своје слободно време проведу квалитетно и да
кроз забаву, игру и дружење стекну нове вештине и
знања и развију креативност.
Септембар 2021.
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ЛЕТЊИ СПОРТСКИ КАМП „САВСКИ ВЕНАЦ 2021“

Д

руги Летњи спортски камп за децу организован је
ове године за више од 140 деце из основних школа са
Савског венца.
У организацији Градске општине Савски венац и савсковеначког Спортско-школског удружења, ученици од првог до
четвртог разреда били су у прилици да се опробају у великом
броју спортова, као што су: кошарка, мачевање, карате, рагби,
хокеј на трави, бокс, атлетика, рукомет, фудбал, латино плес,
рвање, стрељаштво, одбојка, џијуџицу, али и да узму учешће у
турнирима, креативним радионицама, друже се уз шах, стони
тенис и друштвене игре.
Летњи спортски камп представља идеалну прилику за децу да кроз дружење и забаву креирају повезаност са спортом као здравом навиком, која може само да допринесе квалитету њиховог одрастања и развоја. Општина Савски венац
наставља да брине о својим најмлађим суграђанима и креира садржајe у складу са њиховим потребама, а све у циљу да
им као заједница обезбедимо безбедно, лепо и здраво детињство.
Учесници кампа „Савски венац 2021“ посетили су стадион
Фудбалског клуба „Црвена звезда“, а поред вођеног обиласка
музеја овог клуба, за најмлађе је одржан и мини-тренинг на атлетској стази, приређена позоришна представа „У цара Тројана
козје уши“ и организован обилазак Зоолошког врта. Ученици су
показали изузетно интересовање како за планетарно популарне спортове, тако и за спортове са којима су се кроз овај камп
упознали први пут. Завршетак дружења и спортских активности
обележила је додела диплома школама.

ОДРЖАНА ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ
„У ЦАРА ТРОЈАНА КОЗЈЕ УШИ“

Б

есплатна позоришна представа за најмлађе суграђане „У
цара Тројана козје уши“ одржана је у Финансијском парку.
Чланица већа ГО Савски венац Ана Маринковић је поздравила присутне малишане који су уживали у едукативној
интеракцији са извођачима и своје слободно време провели
у игри, забави и дружењу.

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ И ОВЕ ГОДИНЕ НАГРАДИЛА
ВУКОВЦЕ И ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

У

Свечаној сали ГО Савски венац уручене су награде и
признања за постигнут изванредан успех током осмогодишњег школовања носиоцима Вукове дипломе и
ђацима генерације са територије општине.
Тим поводом, председник општине Милош Видовић доделио је најбољим ученицима поклон-ваучере за спортску опрему и честитао им на постигнутим
изванредним резултатима, као и њиховим наставницима и родитељима. Такође, пожелео им је успех у
даљем школовању и истакао да су они пример који
треба да следе генерације ђака које долазе.
– Ви сте
понос својих
родитеља и
општине Савски венац. Желим вам да и у даљем школовању будете
овако успешни, а врата наше општине ће за вас увек бити отворена,
ма где да се будете налазили. У плану нам је да у периоду пред нама
још више и боље подржавамо, стимулишемо и награђујемо највредније ученике, како би и током даљег школовања остваривали само
добре резултате. Улагањем у вас, ми улажемо у будућност – поручио
је Видовић и додао да ће ГО Савски венац наставити да пружа подршку образовним установама како би се нашим најмлађим суграђанима
обезбедили што бољи услови за школовање.
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ТАКМИЧЕЊЕ „БРЗИНОМ ДО ЗВЕЗДА“ НА ОПШТИНИ САВСКИ ВЕНАЦ

Н

а отвореним теренима у Београду на води, овога лета
одржан је VII циклус дечјег атлетског такмичења
„Брзином до звезда“. Такмичење су отворили Владимир Павловић, члан Већа општине Савски венац, Емир
Бекрић, селектор за млађе категорије (државни рекордер и III на светском првенству у Москви 2013, 400 м препоне) и Слободан Бранковић, генерални директор Српског атлетског савеза.

Ове године на општинском такмичењу учествовали су ученици из седам школа са Савског венца:
„Војвода Мишић“, „Војвода Р. Путник“, „Исидора Секулић“, „Стефан Немања“, „П. П. Његош“, „Радојка Лакић“ и специјални гост British International School
Belgrade. Победници су били Мина Павловић (ОШ
„Стефан Немања“) и Владан Нововић (ОШ „П. П. Његош“), који су се пласирали у даљи круг такмичења.
Пројекат „Брзином до звезда“, који на подручју целе
Србије заједнички организују компанија Теленор и Српски атлетски савез, настао је са жељом да се код деце
подигне свест о важности физичке активности, стицању
здравих навика, образовању, породици, игри и срећном
и здравом одрастању.

Општина Савски венац је скоро од самог почетка
укључена у овај програм. Ове године за све учеснике су обезбеђене официјелне мајице, а за шампионе
акције и специјално дизајнирана златна звездица.
Ова акција представља један од важних доприноса младима, истиче значај бављења спортом, а
како ГО Савски венац увек у први план ставља бригу
о деци и омладини, право је задовољство бити део
оваквог пројекта.

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА

Г

рад Београд је преко градске Фондације за младе таленте организовао Јавни позив за доделу бесповратних
новчаних средстава у висини основних пакета штампаних уџбеника за први и други разред основне школе,
којим су обухваћени уџбеници из математике, српског односно матерњег језика, „Света око нас“ и страног
језика. Бесповратна средства из овог јавног позива намењена су за куповину али и покриће трошкова већ
купљених штампаних уџбеника.
Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава имали су сви родитељи или
старатељи деце уписане у први и други разред јавних основних школа за школску 2021/2022. годину на територији града Београда, осим ученика који су добили бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете,
науке и технолошког развоја.
Септембар 2021.
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спортом до здравља
ОДРЖАН РАДНИ САСТАНАК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
„БЕСПЛАТНА ШКОЛА СПОРТА“

П

редседник ГО Савски венац Милош Видовић одржао је радни састанак са директорима основних
школа на територији општине и представницима
Факултета за спорт и физичко васпитање, у вези са
реализацијом пројекта „Бесплатна школа спорта“,
намењеним деци од првог до четвртог разреда основне школе. Програм ће бити реализован током
школске 2021/2022. године, на Савском венцу.
Кроз промоцију школског спорта, Град Београд
заједно са Министарством за омладину и спорт,
Савским венцем и Факултетом за спорт и физичко васпитање, реализује пројекат увођења осам
спортова у основне школе на територији општине, у циљу физичког развоја најмлађих основаца.
Учешћем у овом пројекту, општина жели да поспеши здрав начин размишљања код најмлађих суграђана и подстакне њихово бављење спортом.

Б Е С П Л АТ Н И С П О Р ТС К И П Р О Г РА М И
 Школа фудбала за предшколце у
Фудбалском клубу „Графичар“
Градска општина Савски венац у
сарадњи са Фудбалским клубом „Графичар“ организује бесплатну школу
фудбала за предшколце (дечаке и девејчице) са територије Савског венца.
Тренинзи се одржавају понедељком, средом и петком, од 17
до 18 часова, у Дечијем културном
центру „Мајдан“.
Пријаве на тел. 064/3035-495.
Школа рвања
Градска општина Савски венац у
сарадњи са Рвачким клубом „Црвена
звезда“ организује бесплатну школу
рвања за децу основношколског узраста са територије Савског венца.
Тренинзи се одржавају уторком
и четвртком, од 20 часова, на ДИФ-у,
Благоја Паровића 156.
Пријаве на тел. 065/9994-965.
Школа стрељаштва
Градска општина Савски венац
у сарадњи са Стрељачким клубом
„Партизан“ организује бесплатну
школу стрељаштва за децу основношколског узраста са територије
Савског венца.
Тренинзи се одржавају четвртком
од 9 до 11 часова на стадиону „Партизан“, Хумска 1.
Пријаве на тел. 065/2233-049.
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Школа дизања тегова
Градска општина Савски венац у
сарадњи са Клубом за дизање тегова
„Партизан“ организује бесплатну школу дизања тегова за децу од 12 до 17
година са територије Савског венца.
Тренинзи
се одржавају
уторком и
петком, од 18
до 19 часова,
на стадиону
„Партизан“,
Хумска 1.
Школа каратеа у сарадњи са
Карате клубом „Дипломатик“
Градска општина Савски венац у сарадњи са са Карате клубом „Дипломатик“ организује бесплатну школу каратеа за децу са територије Савског венца.
Тренинзи се одржавају суботом, са
почетком у 10 и 18
часова, у ДКЦ „Мајдан“, Козјачка 3-5.
Пријаве на тел.
063/288-244.


Школа кошарке
у сарадњи са Кошаркашким
клубом „Еко-спорт“
Градска општина Савски венац
у сарадњи са са Кошаркашким клубом „Еко-спорт“ организује бесплат-

ну школу кошарке за децу са територије Савског венца.
Тренинзи се одржавају суботом од
11 часова, у ДКЦ „Мајдан“, Козјачка 3-5.
Пријаве на тел. 063/7703-846.
Школа кошарке за девојчице
Програм се реализује у сарадњи
са Покретом за женску кошарку
,,Марина Маљковић“
и намењен је девојчицама
основношко лског
узраста.
Пријаве
на
тел. 064/485-2232.
Школа бициклизма
Градска општина Савски венац
у сарадњи са Бициклистичким клубом “Партизан” организује бесплатну школу бициклизма за децу од 11
година старости са територије Савског венца.
Пријаве на тел. 060/3100-114.
Школица спорта
Градска општина Савски венац
у сарадњи са Рукометним клубом
„Железничар“ организује бесплатну
школицу спорта за децу до 8 година
старости са територије Савског венца. Тренинзи се одржавају у Дечијем
културном центру „Мајдан“.
Пријаве на тел. 065/8618-854.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

Мој Савски венац
БЕСПЛАТНИ ИЗЛЕТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СА САВСКОГ ВЕНЦА

Г

радска општина Савски венац је током јула за најстарије суграђане организовала бесплатне једнодневне излете и обилазак атрактивних туристичких дестинација у Србији.
Руководство општине је испратило на излет сваку групу
пензионера, који су имали прилику да посете Љубичево, Галерију Милене Павловић-Барили у Пожаревцу и Смедеревску
тврђаву, уживају у обиласку знаменитости и препусте се чарима и лепотама овог краја.
Брига о најстаријим суграђанима остаје један
од приоритета
Савског венца.
Општина је и ове
године наставила да организује
бесплатне излете као део својих
редовних активности, са циљем
да се слободно
време најстаријих суграђана испуни занимљивим и квалитетним
садржајима. Сви излети су ове године организовани у складу са
епидемиолошким мерама прописаним од стране Градског завода
за јавно здравље Београд.

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ СВЕТИ СТЕФАН ДЕСПОТ СРПСКИ

Г

радска општина Савски венац обележила је
своју славу Свети Стефан деспот српски. Председник Скупштине општине Страхиња Кукић и
члан Већа Љубомир Ловре присуствовали су чину
резања славског колача у Вазнесењској цркви,
који је служио протојереј Драган Радовановић,
парох цркве.
Деспот Стефан Лазаревић је био син и наследник кнеза Лазара Хребељановића, који је погинуо у

бици са Турцима на Косову 1389. године, и кнегиње Милице из побочне Вуканове лозе Немањића.
Српски деспот је постао 1402. године, а 1403. прогласио је Београд својим главним градом и увео га у ред
важних европских књижевних центара. Српска православна црква слави Светог деспота Стефана Лазаревића 1. августа, заједно са његовом мајком, Светом
кнегињом Милицом.
Септембар 2021.
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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ САВСКИ ВЕНАЦ
ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

К

анцеларија за младе Савски венац обележила је 12. август – Међународни дан младих. Тим поводом, у Кући
краља Петра Првог организована је промоција пројекта
„Информативни интернет портал Inforoom“. Манифестацију је званично отворила чланица Већа општине Савски
венац Ана Маринковић, задужена за омладину и Канцеларију за младе, која је том приликом поздравила присутне и пожелела им да уживају у занимљивом едукативно-музичком садржају.
Посетиоцима се обратила и в. д. помоћника министра
за омладину и спорт Снежана Жугић, која је истакла значај све већег ангажовања младих и њиховог укључивања
у сваки сегмент инклузивног развоја глобалног друштва.
Догађају је присуствовао и заменик председника општине Урош Трипковић.
Од круцијалне је важности да се млади људи са Савског венца упознају са активностима Канцеларије за младе, али и да се укључе у њен рад и отворено изнесу своје
идеје. Улагање у младе представља огроман потенцијал
за континуирани раст и развој Савског венца, али и целог друштва. Овај датум има за циљ да укаже на значај
улоге младих у друштву, као и да подстакне младе да организују активности, скрену пажњу на свој положај и на
тај начин ојачају омладинску политику.
Млади са Савског венца су били у прилици да чују занимљива и корисна предавања реномираних стручњака
који имају искуство у овој области и у раду са младима, као
и да се ближе упознају са трендовима правилне исхране.

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ ИНФОРМАТИВНИ ПОРТАЛ
„INFOROOM“

К

анцеларија за младе Савски венац покренула је пројекат за младе који желе
да сазнају више о савременим дигиталним трендовима, онлајн комуникацији
и маркетинг стратегијама.
Информативни интернет портал „Inforoom“ направљен је са циљем да младима помогне да усаврше своје ИТ и пословне вештине, те да на једном месту
окупи младе људе који желе да стекну практична знања о предузетништву и напредују на личном и професионалном плану.
Пројекат „Inforoom“ суфинансиран је од стране Министарства омладине и
спорта и пружа прилику да се присуствује серији стручних, али неформалних и
забавних предавања, и тако унапреде сопствене шансе на тржишту рада.
Сва предавања могу се пронаћи на сајту inforoom.rs, као и на Јутјуб каналу и
друштвеним мрежама Канцеларије за младе Савски венац.
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превентива пола здравља
ЗДРАВЉЕ ГРАЂАНА НА ПРВОМ МЕСТУ

П

редседник
Градске
општине Савски венац
Милош Видовић одржао је
радни састанак са директором Дома здравља „Савски
венац“ Зораном Бекићем
и Завода за здравствену
заштиту радника „Железнице Србије“ Владом Батножићем. Том приликом
разговарало се о начинима
интензивирања сарадње и реализацији општинских
пројеката, а договорени су и бесплатни здравствени
превентивни прегледи за све грађане Савског венца,
који су реализовани током јула и августа.

На састанку су истакнуте бројне могућности за
унапређење здравствених
услуга, а осим што је договорен наставак сарадње,
предложене су и нове активности у циљу подизања
свести грађана о важности превенције у очувању
здравља.
Осим
акција
бесплатних превентивних
прегледа, на које су грађани Савског венца већ навикли, поново ће бити организоване и здравствене
трибине, у складу са епидемиолошком ситуацијом и
прописаним мерама.

ОДРЖАНИ БЕСПЛАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ
ЗА ГРАЂАНЕ САВСКОГ ВЕНЦА

С

вим суграђанима са територије општине Савски венац омогућено је заказивање термина за бесплатне
превентивне прегледе у циљу правовременог лечења, а прегледи су организовани у складу са прописаним епидемиолошким мерама.
Суграђани су имали прилику да обаве доплер крвних судова врата, ултразвучни преглед штитне жлезде
и меких ткива врата, офталмолошки преглед, ултразвучни преглед абдомена, ултразвучни преглед дојки
или мамографски преглед, а према индикацији лекара специјалисте гинекологије.
Септембар 2021.
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дешавања на Савском венцу
Г

НАГРАДА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ СВЕЧАНО УРУЧЕНА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

радска општина Савски венац приредила је манифестацију „Дани Исидоре Секулић” у Кући Краља Петра Првог,
на којој су свечано уручене две награде „Исидора Секулић”,
за 2019. и 2020. годину. Добитници су књижевници Нина
Савчић за први роман „Власник свега нашег”, објављен
2019. године и Слободан Мандић за прозна дела „Панонски
палимпсести“ (2019) и „Дух приче и друга имена“ ( 2020).
Новчане награде добитницима је уручио председник
Скупштине општине Савски венац Страхиња Кукић, а Повељу и Плакету Члан већа општине Савски венац Дејан
Герић. С обзиром да је признање књижевницима које
додељује општина Савски венац за успешно књижевно
дело остварено у жанровима којима се бавила Исидора Секулић, написано на српском језику и објављено у
Србији, прошле године изостало због актуелне епидемиолошке ситуације, овога пута уручене су две награде,
чиме је одржан континуитет награђивања.
Од пристиглих 85 књига које задовољавају пропозиције књижевне награде „Исидора Секулић“, жири у саставу:
проф. др Александар Јерков (председник), Радинка Стојковић и Мајо Даниловић одабрао је 14 наслова у ужи избор.
Програм „Дани Исидоре Секулић” увеличан је
наступом хора „Краљица Марија“ и оперске солисткиње Тање Андријић, а истакнути сликари Дамир Радд
и Маја Гузина поклонили су своја уметничка дела добитницима награда.

САЈАМ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

С

ајам женског иновационог предузетништва одржан је 11. и 12. септембра, на платоу иза зграде Геозавода. Манифeстацију је званично
отворио председник Скупштине општине Савски венац Страхиња Кукић.
Сајам иновација је окупио преко 40 излагача из Србије и региона, а био
је посвећен подршци и промоцији економског раста и напретка жена,
власница предузећa, како би се подстакле и охрабриле да промовишу
своје пословне идеје, производе и услуге. Сви излагачи су, током трајања
сајма, имали прилику да представе своје знање и иновативне производе,
као и да размене искуства у области савремених ИТ технологија.
Са посвећивањем веће пажње
новим технологијама, дигитализацији и роботици, прави се велики корак напред у стварању
просперитетнијег и економски
развијенијег друштва. Општина
Савски венац прати светске трендове када је развој иновација и ИТ сектора у питању, а све са циљем
побољшања животног стандарда и отварања нових радних места за
наше суграђане.
Сајам иновација има за циљ развој економије базиране на знању,
а замишљен је као место интеракције и успостављања нових сарадњи и партнерстава између „традиционалних“ грана и иновативних подручја. Сусрет излагача и заинтересованих страна је директан, а најширој публици су се представила старт-ап предузећа и
компаније које развијају производе и услуге из различитих области
које се баве иновацијама.
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ МИЛОШ ВИДОВИЋ
ПОЛОЖИО ВЕНАЦ ЈУНАЦИМА СА КОШАРА

П

редседник ГО Савски венац Милош Видовић положио је
венац на Споменик јунацима са Кошара, који се налази на
територији општине Савски венац, поводом 22. годишњице од
завршетка те битке. Видовић је одао почаст српским жртвама
и минутом ћутања, а венце су положили и председник Србије
Александар Вучић и министарка за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић.
Дела српских бораца који су се јуначки борили и бранили
своју отаџбину од непријатеља заувек ће се памтити, а задатак
свих грађана је да се она сачувају од заборава.
Битка на Кошарама је
вођена од 9. априла до
14. јуна 1999. године, око
граничног прелаза Раса–
Кошаре, на граници Југославије и Албаније, а циљ
напада био је да се пресецањем комуникације јединица Војске Југославије
(ВЈ) у Ђаковици и Призрену, омогући копнена инвазија на Косово и овлада
простором Метохије.

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „СРПСКЕ РАКИЈЕ‘‘ НА САВСКОМ ВЕНЦУ

У

оквиру пројекта „Јачање капацитета сектора производње ракија
кроз едукацију, промоцију и побољшање видљивости и препознатљивости српских ракија на домаћем и међународном тржишту“,
Савез произвођача ракије Србије организовао је манифестацију „Српске ракије“, на платоу испред хотела Radisson Collection Old, у Београду.
Манифестацију су подржали Градска општина Савски венац и Туристичка организација Савског венца. Учествовале су 43 дестилерије
са 74 узорка и 15 оцењивача. Догађају су присуствовали министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић
и председник Скупштине општине Савски венац, Страхиња Кукић.
Победници су проглашени према категоријама и додељене су им медаље, као и победнички пехари.

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ САВЕЗА МНРО СРБИЈЕ „НИСУ СВИ ИНВАЛИДИТЕТИ ВИДЉИВИ”

П

редседник ГО Савски венац Милош Видовић присуствовао је обележавању јубилеја Савеза удружења за особе са сметњама у менталном развоју, када му је уручена Захвалница за доброчинство, разумевање и подршку. Том приликом Видовић је упутио честитке Савезу МНРО Србије поводом
60 година постојања и рада и захвалио се на позиву да општина Савски
венац буде део овако важне манифестације. Обележавању јубилеја присуствовала је и министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Дарија Кисић Тепавчевић, која је поздравила присутне и Савезу пожелела
још много успешних година рада и постојања.
Један од циљева општине Савски венац је оснаживање особа са сметњама
у менталном развоју, уз промоцију једнакости и забрану сваке врсте дискриминације. Општина ће наставити да помаже особама са инвалидитетом и ствара једнаке услове за све грађане, како би били равноправни чланови друштва и
у складу са својим могућностима доприносили континуираном развоју и напретку.
У претходном периоду на територији општине реализовани су бројни пројекти и програми у том циљу, међу
којима је најзначајнији Међународни турнир „Београд опен“, одржан 2018. године, када су организоване и спортске
игре. Такође, обезбеђена су и уручена колица особама са инвалидитетом, а пуштен је у рад и штампач на Брајевом
писму, на коме ће бити штампани материјали са важним информацијама за слепа и слабовида лица.
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОРЦА - 80 ГОДИНА ОД ПОДИЗАЊА УСТАНКА

И

спред Виле „Рибникар“ на територији општине Савски венац, свечано
je обележен Дан борца и 80 година од доношења историјске одлуке о
подизању устанка народа Југославије.
Присутне је поздравила председница Владе Републике Србије Ана
Брнабић, која је том приликом нагласила колико је важно да се сећамо и
обележавамо један од најзначајнијих датума наше историје.
– Тог 4. јула 1941. године глас нашег народа и глас антифашиста далеко се
чуо, толико далеко да осам деценија касније имамо одговорност али и велику потребу да се тог датума заувек сећамо – истакла је Ана Брнабић.
Обележавању јубилеја су присуствовали председник Скупштине Србије Ивица Дачић, министарка за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питања и председница Одбора Владе
Србије за неговање традиција ослободилачких ратова Дарија Кисић Тепавчевић, председник Градске општине Савски венац Милош Видовић, као и
председница СУБНОР-а Савског венца Олга Стоиљковић Трифуновић. Присутни су том приликом положили венце на споменик „Позив на устанак“.
Поред државних званичника, догађају су присуствовали и учесници
НОБ-а, којима су овом приликом уручене медаље. Међу њима је био и Петар Матић Дуле, који живи на Савском венцу, има 101 годину и последњи је
живи народни херој Југославије.

ОБЕЛЕЖЕНО 100 ГОДИНА ОД СМРТИ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА

Г

радска општина Савски венац и Споменик културе Кућа
краља Петра обележили су 100 година од смрти краља Петра
Првог Карађорђевића.
Присутнима на манифестацији у Кући краља Петра на
Сењаку обратио се председник Скупштине ГО Савски венац
Страхиња Кукић.
– Обележавање овог
важног датума показује изузетан значај неговања позитивних вредности и сећања
на светле личности из наше
историје, које су уткале себе
у државу и културу поколења
која долазе – истакао је Кукић.
Током целог дана посетиоци су имали прилику да погледају филмове,
као и изложбу, уз стручно вођење кроз објекат. Манифестацији су се придружили и Друштво за неговање традиције ослободилачких ратова од
1912. до 1918, као и Савез удружења потомака ратника Србије од 1912. до
1920. године.

ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ БЕЛЕФ НА САВСКОМ ТРГУ

М

узички летњи фестивал под називом „Београдске летње ноћи“, као други део овогодишњег
БЕЛЕФ-а, завршен је 29. августа 2021. године. Претходно је, у периоду од 13. до 15. августа, на Савском
тргу реализован тродневни музички програм.
Директорка Туристичке организације Савски
венац Симона Поповић је на отварању манифестације, пре наступа Вокалне радионице „Бистрик“,
поздравила посетиоце и изразила радост што је постојећи садржај за грађане Савског венца обогаћен
одржавањем БЕЛЕФ-а на тако атрактивној локацији
као што је Савски трг.
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важни телефони
РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ
Милош Видовић, председник: 2061-769, факс: 2061-899
Урош Трипковић, заменик председника: 2061-769
ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Радана Бодирога Аврамовић: 2061-800
Ивана Вујасиновић: 2061-800
ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Владимир Павловић: 3615-382, 3615-388, 3615-390
Дејан Герић: 3615-382, 3615-388, 3615-390
Славица Трнинић: 3615-382, 3615-388, 3615-390
Љубомир Ловре: 3615-382, 3615-388, 3615-390
Зоран Коцић: 3615-382, 3615-388, 3615-390
Владимир Новаковић: 3615-382, 3615-388, 3615-390
Ана Маринковић: 3615-382, 3615-388, 3615-390
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Страхиња Кукић, председник: 3615-382, 3615-388
Филип Матковић, заменик председника: 3615-388
Тања Савић, секретар: 2061-869
Оливер Чесмаџиски, заменик секретара: 2016-800
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Марија Сушић, начелница Управе: 2061-800
Владимир Јовановић, заменик начелнице: 2061-800
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Шеф Одсека за послове писарнице: 2061-853
Шеф Одсека за људске ресурсе: 2061-766
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Владан Миљковић, начелник: 2061-766
Одсек за друштвене делатности: 2061-766
Одсек за културу: 2061-887
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Александра Петрић, начелница: 2061-805
Шеф одсека за имовинско-правне послове: 2061-834
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Којић, начелница: 2061-805
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА
Славиша Милић, начелник: 2061-782, 2061-732
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА
Владимир Настић, начелник: 2061-752
Шеф Одсека за заједничке послове: 2061-752
Шеф Одсека за комуналне делатности: 2061-797
Шеф Одсека за инвестиционе пројекте: 2061-748
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Мирјана Јанковић, начелница: 2061-817
Шеф Одсека за финансије: 2061-819
Шеф Одсека за буџет и трезор: 2061-748

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Контакт: 2061-740
ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Дуња Хаџић, начелница: 2061-800
ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Марија Вучетић Радић: 2061-794
ПРАВНА ПОМОЋ
Контакт: 2061-729
ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
Светислав Миловановић: 3615-380
Правобранилаштво Република Србија
Градско правобранилаштво града Београда
Одељење за градске општине: Врачар, Звездара,
Палилула, Савски венац, Стари град
Писарница: 2061-894
Заменици градског правобраниоца: 2061-891
Градска управа града Београда
Секретаријат за управу
Одељење за лична стања грађана, вођење
матичних књига и изборна права Савски венац
Гордана Милановић, начелница: 2061-715
Пријава беба:
ГАК ,,Народни фронт”: 2061-723, 2061-724
ГАК ,,Вишеградска” и КБЦ ,,Др Драгиша Мишовић”
Дедиње: 2061-717, 2061-718
Заказивање венчања и упис у матичну књигу
венчаних, констатације бракова и развода:
2061-730, 2061-731
Исправке у матичним књигама:
2061-726, 2061-727
Књига умрлих: 2061-728
Градска управа града Београда
Секретаријат за јавне приходе
Одељење Савски венац
Јелена Ивезић, начелница:
2061-901, 2061-763, 2061-902
ДКЦ Мајдан
Козјачка 3-5, 3692-645
Кућа Краља Петра I
Васе Пелагића 40, 2652-986, 064/8616-976
Туристичка организација ГО Савски Венац
Немањина 3, 4032-249, 4032-250
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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!
gosavskivenac
opstina_savski_venac
@GOSavskivenac
www.savskivenac.rs

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.

