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Поштовани грађани, 

Савски венац се непрестано гра-
ди и мења набоље, а у том правцу 
и настављамо стратегију развоја 
наше општине, јер је убрзани раз-
вој Београда најуочљивији баш на 
територији Савског венца. Ову го-
дину смо вредно започели, у складу 
са обећањима која смо дали нашим 
суграђанима. Трећи квартал је обе-
лежен бројним активностима које 
смо посветили деци и младима, 
спортским играма и такмичењима, 
организовани су бројни бесплатни 
спортски програми, Дечје летње 
игре, спортски камп, такмичење 
„Безбедан школарац“, а одржана је 
и трибина „Будимо безбедни“ на-
мењена особама са инвалидитетом 
када је безбедност у саобраћају у 
питању. Еко-патрола је наставила са 
акцијом чишћења локација, а као и 
увек на иницијативу грађана бави-
ли смо се комуналним уређењем 
зелених површина и уређењем 
улаза стамбених зграда. Основци-
ма и младима уручили смо серти-
фикате поводом завршеног курса 
страних језика, наградили смо ву-
ковце и ђаке генерације вредним 
ваучерима, поделили смо ранчеве 
и школски прибор свим првацима 
у школама на Савском венцу, уз по-
моћ Aмбасаде НР Кине реновирано 
је игралиште ДКЦ „Мајдан“ на Савс-
ком венцу, а реконструисано је и иг-
ралиште за децу у Палацковој ули-
ци. Учествовали смо у спровеђењу 
међуопштинског пројекта намење-
ног особама са инвалидитетом, као 
и програма „БГ пракса“. Предшкол-
ској установи и школама са Савског 
венца донирали смо техничку оп-
рему, организовали смо бесплатне 
превентивне здравствене прегледе 
за све грађане са наше општине и 
различите културне програме у 
Кући краља Петра Првог, од којих 
се посебно издваја свечана додела 
Награде „Исидора Секулић“.

Подједнако смо бринули о нај-
старијима, најмлађима, о младима, 
безбедности, о здрављу, уметности, 
култури и свим другим сегменти-
ма живота. Сениоре смо водили на 
бесплатне излете, а само у овој го-
дини обишли су две локације – Го-
лубачку тврђаву и манастир Тумане 
и фрушкогорске манастире и Срем-
ске Карловце. У плану је да ове је-
сени наше суграђане одведемо на 
још једну локацију.

Напредак се види подједнако у 
свим деловима општине, у уређе-
ним бројним улицама, на обновље-
ним фасадама, стамбеним улазима, 
уређеним дечјим игралиштима, 
теренима за спорт и рекреацију и 
зеленим површинама.

Настављамо да помажемо стам-
беним заједницама да уреде улазе, 
фасаде, а радићемо и на обнови 
саобраћајница између стамбених 
зграда. Један од главних приори-
тета остаће улагање у образовање 
деце и образовне институције, јер 
наш циљ је да све основне школе 
и вртићи на Савском венцу имају 
најбоље могуће услове за рад и бо-
равак малишана. 

Као и до сада, врата Општине 
су увек отворена за све суграђане. 
Дођите да разговарамо, да зајед-
нички радимо на вашим предлози-
ма и критикама и доприносимо да 
наш Савски венац буде још боље и 
лепше место за живот. 

Овде нећемо стати јер нас оче-
кују још већи пројекти! 

Милош Видовић
Председник ГO Савски венац

уводна реч Скупштина ГО Савски венац
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На петнаестој седници Скупштине ГО Савски венац, 
одржаној 16. јуна 2022. године, пред одборници-

ма су се нашле укупно четири тачке дневног реда. У 
оквиру друге тачке дневног реда Скупштина је доне-
ла Одлуку о завршном рачуну Градске општине Сав-
ски венац за 2021. годину. Одборници су на седници 
донели и Одлуку о другом ребалансу буџета Градске 
општине Савски венац за 2022. годину са Изменама 
Кадровског плана Управе Градске општине Савски ве-
нац за 2022. годину.

На шеснаестој седници Скупштине ГО Савски венац, 
одржаној 31. августа 2022. године, пред одборницима 
се нашло укупно шеснаест тачака дневног реда. У окви-
ру друге тачке дневног реда Скупштина је донела Одлу-
ку о престанку мандата одборнице Скупштине ГO Сав-

ски венац са листе „Александар Вучић – За нашу децу“, 
те потврдила мандат одборнице са листе „Александар 
Вучић – За нашу децу“. Одборници су донели Решење 
о утврђивању престанка дужности заменика секретара 
Скупштине ГO Савски венац, након чега им је изложен 
Извештај о извршењу Одлуке о буџету ГO Савски венац 
за период јануар – јун 2022. године.

Скупштина је донела решења о утврђивању прес-
танка дужности локалног омбудсмана ГO Савски венац 
и његових заменица, а затим и решења о избору локал-
ног омбудсмана ГO Савски венац и његових заменица.

Након тога одборници су донели Решење о утврђи-
вању престанка дужности чланице Управног одбора 
Туристичке организације ГO Савски венац и Решење о 
именовању чланице Управног одбора Туристичке орга-
низације ГO Савски венац.

ОДРЖАНE ПЕТНАЕСТА И ШЕСНАЕСТА СЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ
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ПОТПУ НО НОВИ ИЗГЛЕ Д УЛИЦЕ РА ДИВОЈА ЛОЛЕ ЂУ КИЋА

Радови на уређењу Улице Радивоја Лоле Ђукића су завршени, те је саобраћајница на потезу између Топчидер-
ског брда и Сењака добила потпуно нов изглед. Улица је реконструисана на иницијативу грађана. Радови су 

били у надлежности ЈП „Путеви Београда“ и ЈКП „Београд пут“, а њиховом реализацијом обухваћена је замена 
асфалта и тротоара, односно урађено је фрезовање и асфалтирање. Улица је у претходном периоду имала 
макадамски пут, што је становницима овог краја отежавало пролазак и обављање свакодневних активности.  

Општина је успешно решила још један вишедеценијски про-
блем, а Савски венац је добио у потпуности нову саобраћајницу 
уређену у складу са постављеним стандардима. Од круцијал-
не је важности да Општина сарађује са својим суграђанима, 
а свака реконструкција саобраћајница утиче на бољи живот-
ни стандард свих становника. Радови у Улици Радивоја Лоле 
Ђукића су још један показатељ да Општина непрестано излази 
у сусрет иницијативама грађана и да заједнички рад на поди-
зању квалитета живота на Савском венцу даје најбоље резулта-
те и омогућава да се испуне сва очекивања.

ОБЕЋАНО–ИСПУЊЕНО
РЕКОНСТРУИСАНА  ИНТЕРБЛОКОВСКА САОБРАЋАЈНИЦА  

У БУЛЕВАРУ ВОЈВОДЕ МИШИЋА

У најкраћем року завршени су радови на уређењу при-
лазног пута између зграда у Булевару војводе Мишића 

39 Б и 39 В, чије је извођење финансирала Општина Сав-
ски венац. Радови на овој интерблоковској саобраћајници 
започети су на иницијативу грађана, а подразумевали су 
замену и поправку асфалтног застора, односно прилазног 
пута и паркинга испред поменутих стамбених улаза.

Станари овог блока у протеклом периоду упу-
тили су иницијативу за решење инфраструктурног 
проблема председнику Oпштине Савски венац Ми-
лошу Видовићу, који се одмах одазвао, изашао на 
терен и разговарао са грађанима. Заједно се дошло 
до договора који је резултирао новим асфалтним 
прилазом згради и паркингу, што ће олакшати сва-
кодневни живот грађана овог дела Савског венца.

– Акција реконструкције интерблоковских саобра-
ћајница на Савском венцу је континуирана пракса. 
Грађани дају своје предлоге, сугестије и иницијативе 
које локације је потребно уредити, а ми смо ту да их 
саслушамо и будемо на услузи. Трудимо се да сва-
кодневном комуникацијом заједно долазимо до ефи-
касних решења свих проблема, како би наш Савски 
венац био уређеније и боље место за живот свих нас 
– поручио је председник Општине Милош Видовић.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венацwww.savskivenac.rs

НОВИ ИЗГЛЕД ИГРАЛИШТА ЗА ДЕЦУ У ПАЛАЦКОВОЈ УЛИЦИ
ЈОШ ЈЕДАН ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ ТРАСИРА БОЉУ БУДУЋНОСТ ДЕЦЕ И МЛАДИХ

На територији Савског венца реконструисано је игралиште за децу у Палацковoj улици број 8. На иницијативу 
грађана, под покровитељством Града Београда, а у сарадњи са ГО Савски венац радило се на обнови јавне зе-

лене површине, уклањању постојећег парковског мобилијара и формирању нових пешачких комуникација и дечјег 
игралишта. Извођење је било у надлежности ЈКП „Зеленило-Београд“. Нови, модеран урбани мобилијар формиран 
је на застору од гумене сигурносне подлоге на којој су распоређени реквизити – љуљашка, пењалица, тобоган, 
вртешка, клацкалица и њихалица – и исцртана „школица“ за игру. У склопу новог парковског мобилијара налазе се 
и клупе са наслоном и ђубријере.

Ова акција је спроведена захваљујући добрим предлозима грађана, који се континуирано залажу да заједно са 
надлежним институцијама најмлађим суграђанима обезбеде што бољу и здравију средину за одрастање. Деци која 
бораве у овом делу Савског венца омогућено је да се безбедно играју на новом урбаном мобилијару, јер су старе 
справе биле оштећене и нефункционалне за игру. Малишани су тако добили још један у низу уређених кутака за 
игру и дружење, опремљен најсавременијим справама и реквизитима. 

Од стратешке је важности да Општина непрестано сарађује са својим суграђанима и наставља да излази у сусрет 
њиховим иницијативама, јер само заједно можемо да радимо на подизању квалитета живота на Савском венцу. 
Све реализоване акције у протеклих годину дана, као и оне које су у плану, неизоставно дају све јачи допринос да 
Савски венац буде још лепше и уређеније место за живот. 
Општина има за циљ спровођење што већег броја оваквих 
пројеката, како би деци били на располагању што бољи и 
квалитетнији садржаји за забаву и рекреацију.

Истовремено, реконструкција дечјих игралишта је по-
казатељ и одличне комуникације грађана и Општине са 
јавним и градским институцијама, па не треба да чуди што 
се управо на Савском венцу најбоље види убрзани раз-
вој Београда. Важно је да заједно континуирано растемо, 
развијамо се и радимо на пројектима уређења и рекон-
струкције улица, унутарблоковских саобраћајница, шко-
ла, вртића, спортских терена, а једнако су важни и нови 
паркови, зелене површине и бициклистичке стазе.

РЕШЕН ВИШЕ ДЕЦЕНИЈСКИ ПРОБЛЕМ ЗА ГРАЂ АНЕ С АВСКОГ ВЕНЦ А

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 

место за живот. 

од идеје до реализације
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ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ НАСТАВЉА ДА ФИНАНСИРА  
УРЕЂЕЊЕ УЛАЗА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

Током лета извршени су радови на уређењу улаза стамбених зграда на територији општине Савски венац, 
након што је завршен Jавни конкурс за бесповратно суфинансирање радова у стамбеним заједницама.
Председник Видовић је навео да је Општина суфинансирала извођење радова на одржавању зграда у ви-

сини од 90 одсто укупног износа и да је у овом кругу уређено око 30 стамбених заједница које су аплицирале 
за пројекат уређења улаза.

– Започети радови у оквиру овог конкурса односили су се на кречење и бојење улаза и приступних ходни-
ка, керамичарске радове, замену улазних врата, поштанских сандучића, интерфона, замену тастера за паљење 
светла, као и замену старих плафоњера у ходницима и поставку нових лед-плафоњера са сензором. Са циљем 
да наши суграђани живе у уређенијој и лепшој средини, до краја године очекује нас још један конкурс за 
уређење фасада – поручио је Видовић.

ЗАМЕЊЕНО ПРЕКО 120 КОНТЕЈНЕРА  
НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Захваљујући иницијативи грађана и доброј сарадњи 
Oпштине Савски венац и ЈКП „Градска чистоћа“, преко 

120 старих контејнера на територији општине током овог 
лета замењено је новим, модернијим и практичнијим кон-
тејнерима. Сви нови контејнери отварају се помоћу ножне 
папучице, тако да нема потребе за контактом са поклоп-
цем контејнера, а истовремено је обезбеђено и аутомат-
ско затварање.

Ово је наставак акције коју Општина континуирано 
спроводи, са циљем да Савски венац буде лепши, уређе-
нији и чистији, као што и заслужују његови грађани.

ПРЕ

Црногорска 5

Светозара Марковића 71

ПРЕ

ПОСЛЕ

Ђорђа Радојловића

Владимира Гаћиновића

Мајора Јагодића

Рашка

Крупањска

ПОСЛЕ

EКО-ПАТРОЛА 
З А  Л Е П Ш И  И  Ч И С Т И Ј И  С А В С К И  В Е Н А Ц

Еко-патрола Градске општине Савски венац интензивно ради на уређењу јавних зелених површина на 
територији општине. Пројекат „Еко-патрола“, као заједнички пројекат Општине и грађана, доприноси 

лепшем и уређенијем изгледу Савског венца.

www.savskivenac.rs

О запуштеним јавним површинама грађани могу информисати Еко-патролу путем мејла:  О запуштеним јавним површинама грађани могу информисати Еко-патролу путем мејла:  
ekopatrola@savskivenac.rs ekopatrola@savskivenac.rs 

или путем обрасца који се може предати на писарници Општине, сваког радног дана од 07.30 до или путем обрасца који се може предати на писарници Општине, сваког радног дана од 07.30 до 
15.30 часова. Образац се може преузети на званичној интернет страници ГО Савски венац:  15.30 часова. Образац се може преузети на званичној интернет страници ГО Савски венац:  

www.savskivenac.rs/cir//preuzmite-obrasce/www.savskivenac.rs/cir//preuzmite-obrasce/
Увек у служби грађана!Увек у служби грађана!
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РА З ГО В О Р О М  С А  Г РАЂ А Н И М А  Д О  Н А Ј Б О Љ И Х  Р Е ЗУЛ ТАТА

Пријем грађана је устаље-
на пракса код председника 

Општине Савски венац Милоша 
Видовића, а свакодневна кому-
никација, међусобна подршка и 
поверење су приоритети у раду 
руководства ГО Савски венац.  

Грађани Савског венца знају 
да су им врата Општине увек 
отворена, па у разговору са 
председником износе своје 
проблеме, предлоге, сугестије и 
иницијативе како бисмо зајед-
но дошли до најбољих решења 
за добробит свих нас који на 
Савском венцу живимо. 

за наше грађане

Пријем се може заказати сваког радног дана позивом на бројеве телефона: 
011 2061 800 или 2061 769,011 2061 800 или 2061 769,  као и путем имејла

pitanja@savskivenac.rs pitanja@savskivenac.rs 
info@savskivenac.rsinfo@savskivenac.rs

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

У Улици краља Милутина бр. 55–57 успешно је реализована иницијатива грађана за комунално уређење 
зелене површине на овој локацији. Станари овог блока добили су нову травнaту површину на којој 

сада могу да уживају и друже се са својим комшијама, децом и љубимцима. Нови кутак за одмор има шест 
парковских клупа, као и нове ђубријере. 

Грађани Савског венца могу се увек обратити Општини са предлогом и иницијативом за уређење за-
пуштених јавних површина. Реализацијом иницијатива грађана Савског венца, Општина активно ради на 
томе да живимо у што лепшој и уређенијој средини. 

ИНИЦИЈАТИВА ГРАЂАНА – РЕАЛИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ

ПРЕ ПОСЛЕ

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

Kраља Милутина 55–57



С ТА Р И Ј И  С У Г РАЂ А Н И  С А  С А В С К О Г  В Е Н Ц А  
П О С Е Т И Л И  Ф Р У Ш К У  ГО Р У  И  С Р Е М С К Е  К А РЛ О В Ц Е

Током јуна и јула за пензионере са Савског венца 
Општина је организовала бесплатне једнодневне 

излете на Фрушку гору. Најстарији суграђани ужива-
ли су у лепотама природе на обронцима Фрушке горе, 
коју називају и Српска Света Гора због тога што на ње-
ној територији има више од 30 манастира, од којих је 16 
активно. Посетили су манастире Гргетег, Старо и Ново 
Хопово, а затим и живописно фрушкогорско место 
Сремске Карловце, где су обишли културно-историјске 
знаменитости попут чувене Карловачке гимназије, Па-
тријаршијског двора и Богословије. За бесплатан оби-
лазак фрушкогорских манастира и Сремских Карлова-
ца пријавило се 400 сениора.

Општина Савски венац већ шест година редовно 
организује бесплатне излете за пензионере, са циљем 
да њи хово слободно време испуни квалитетним и за-
нимљивим садржајем.  

У пратњи излетника све време била је и лекарска 
екипа.

БЕСПЛАТНО РЕКРЕАТИВНО ПЛИВАЊЕ  
ЗА ГРАЂАНЕ САВСКОГ ВЕНЦА

Градска општина Савски венац у сарадњи са СРПЦ „25. 
мај – Милан Гале Мушкатировић“ овог лета организо-

вала је за грађане са територије општине бесплатно 
рекреативно пливање на базенима Спортско-рекреа-
тивног пливачког центра „25. мај“. Ваучери су подразу-
мевали четири бесплатна термина за пливање на отво-
реним базенима радним данима и викендом. 

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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У 2022. години успешно су завршени пролећни се-
местри бесплатних курсева страних језика за ос-

новце и младе, у трајању од фебруара до јуна. Тим 
поводом Општина Савски венац је за све полазнике ор-
ганизовала свечану доделу потврда о стеченим знањи-
ма. Семестар је организован по најсавременијим мето-
дама, а млади полазници од 15 до 30 година су имали 
избор од чак осам страних језика, док су основци уз-
раста од 1. до 4. разреда имали избор од три језика. У 
име Општине Савски венац полазницима су потврде 
о завршеном курсу језика уручили чланови Општин-
ског већа Владимир Павловић, задужен за школство, 
и Ана Маринковић, задужена за омладину и Канцела-

рију за младе, и том приликом их поздравили и чести-
тали на постигнутом успеху. Руководство Општине се 
захвалило младима и деци на великом интересовању 
за овај вид бесплатног едукативног програма, који 
Општина у сарадњи са Канцеларијом за младе Савски 
венац и Школом страних језика „Ђуро Салај“ успешно 
организује. Изузетно је важно што су полазници вео-
ма задовољни овим програмом и што постоји велико 
интересовање за учење страних језика као и потреба 

суграђана да улажу у своје знање. Савски венац током 
школовања деце родитељима остаје сигуран партнер 
и стабилна подршка. Циљ Општине је улагање у будућ-
ност и реализација садржаја који се односе на задо-
вољавање потреба деце и помоћ младима.

Млади са Савског венца су били у прилици да уче 
шпански, немачки, италијански, кинески, француски, 
енглески, шведски и руски језик, док су основци мог-
ли да бирају између енглеског, немачког и руског јези-
ка. Захваљујући изузетном ангажовању и труду полаз-
ника да што боље савладају одабрани страни језик, 
знање које су стекли одредиће њихов даљи пут ка 
сигурнијој интеграцији у сваки сегмент инклузивног 
развоја глобалног друштва.

ЛАКШЕ ДО ЗНАЊА СТРАНИХ ЈЕЗИКА УЗ ПОМОЋ ОПШТИНЕ

УРУЧЕНЕ ПОТВРДЕ О ЗАВРШЕНОМ БЕСПЛАТНОМ КУРСУ ЈЕЗИКА  
ЗА МЛАДЕ И ОСНОВЦЕ У 2022. ГОДИНИ

Градска општина Савски венац у оквиру традиционалне акције већ неколико година организује 
бесплатне курсеве страних језика за децу и младе са територије општине. Од суштинског 

значаја за нашу општину је управо улагање у образовање и ово је права стратегија којој сви треба 
да тежимо. Деца и млади заслужују да им се посвети пуна пажња, да се чују њихове потребе и 

иницијативе, а Општина је кроз бројне бесплатне програме показала да брине о њима. У плану је 
наставак реализације оваквих активности, јер младим суграђанима је најважније показати пажњу 

и подршку и додатно им олакшати пут ка што бољем и квалитетнијем образовању и развоју. 
Ове акције представљају важан део посла Савског венца, јер сви уложени напори су намењени бољој 

будућности младих. 

Циљ Општине је континуирано улагање у знање и реализацију садржаја који обезбеђују сигуран 
пут ка успеху, а ово је само једна од бројних активности које се спроводе као основа за што бољи 
одрживи развој. Савски венац ће и убудуће наставити да пружа подршку младима да кроз учење 

страних језика унапређују своје компетенције.

www.savskivenac.rs
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ДОНАЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ И ДВЕ ШКОЛЕ  
СА САВСКОГ ВЕНЦА

ПОКЛОНИ ЗА НАЈБОЉЕ ОСМАКЕ СА САВСКОГ ВЕНЦА: 
ВРЕДНОСНИ ВАУЧЕРИ ЗА ВУКОВЦЕ  

И ЕЛЕКТРИЧНИ ТРОТИНЕТИ ЗА ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Пријем за најбоље ученике из свих основних школа 
на Савском венцу уприличен је и ове године у Све-

чаној сали Општине. Вуковцима и ђацима генерације 
вредне награде и признања уручили су председник 
ГО Савски венац Милош Видовић и чланица Општин-
ског већа Ана Маринковић. За носиоце Вукове ди-
пломе обезбеђени су вредносни ваучери у износу од 
осам хиљада динара за куповину спортске опреме у 
„Sport Vision“ радњама, а за ђаке генерације ваучери у 
износу од 15 хиљада динара и електрични тротинети 
са кацигама.

Председник Општине честитао је ђацима на по-
стигнутом изванредном успеху током осмогодишњег 
школовања и поручио да Општина цени што има 

вредне и паметне младе људе који су њен понос и 
зато је ове године издвојила највећа средства управо 
за улагање у образовање.

– Образовање је најсигурнија инвестиција, то сви 
знамо, а знамо и да није лако имати све петице осам 
година школовања и бити најбољи међу најбољима. 
Ви сте пример који треба да следе генерације ђака 
које нам долазе и желим вам да наставите са овако 
добрим резултатима током даљег школовања – рекао 
је Видовић том приликом.

Ове године награђено је 49 најбољих ученика, 40 
вуковаца и 9 ђака генерације.

Електрични тротинети су обезбеђени уз помоћ 
компаније „Комтрејд“.

Предшколској установи „Савски венац“ и основним шко-
лама „Петар Петровић Његош“ и „Исидора Секулић“ овог 

лета уручене су донације у виду рачунарске опреме и кли-
ма-уређаја.

Члан Већа општине Савски венац задужен за школство 
Владимир Павловић приликом уручивања донација истакао 
је да је ово наставак добре праксе и показатељ одличне са-
радње Општине и образовних установа са територије Сав-
ског венца.

– Захвални смо друштвено одговорној компанији „Ком-
трејд“ што је препознала потребу за овим видом помоћи 
и што редовно пружа подршку образовним установама са 
Савског венца и увек се одазове позиву за учешће у слич-
ним акцијама које наша општина спроводи. Општина Сав-
ски венац наставиће да брине о најмлађима и да се труди 
да им обезбеди што боље услове за учење и пријатан бо-
равак у школским и предшколским установама – рекао је 
Павловић.

У оквиру традиционалне 
акције даривања ђака 

првака, Општина Савски ве-
нац обезбедила је торбе и 
комплетан школски прибор 
за све прваке са територије 
општине. Председник Ми-
лош Видовић и функционери 
Општине обишли су основне 
школе првог дана школске 
године, пожелели добродо-
шлицу најмлађим ђацима и 
уручили им поклоне.

Посети Oсновној школи 
за децу са посебним потре-
бама „Антон Скала“ прису-
ствовале су министарка за 
рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања Дарија 
Кисић и помоћница мини-

старке у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом у Министарству за рад Биљана Барошевић.
Поклоне је добило свих 350 ученика у девет основних школа на Савском венцу. 

– Са жељом да најмлађе ђаке подстакнемо на што боље учење, а родитељима да помогнемо 
да уштеде у кућном буџету, ове године смо торбе првака опремили комплетним прибором који 
садржи све што им је потребно за почетак школе – навео је председник Општине Савски венац, 

са задовољством истичући да је лето на Савском венцу прошло у знаку најмлађих, јер су се бројне 
активности односиле на организацију програма за децу и уређење дечјих игралишта.

БРИГА О ДЕЦИ У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦБРИГА О ДЕЦИ У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦБРИГА О ДЕЦИ У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦБРИГА О ДЕЦИ У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

ТОРБЕ И ШКОЛСКИ ПРИБОР – ПОКЛОН СВИМ ПРВАЦИМА  
ЗА СРЕЋАН ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

топ тема

Улагање у децу и њихово образовање јесте приоритет наше општине. Осим текућег одржавања 
свих основних школа на Савском венцу, овог лета обезбеђене су донације рачунарске опреме и 

клима-уређаја за две школе и Предшколску установу „Савски венац“, а нису заборављени ни најбољи 
ђаци осмаци, за које је Општина обезбедила вредне поклоне, док је првог септембра све прваке 

обрадовала поклонима за добродошлицу у школске клупе.
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Чен Бо, која је и дугогодишња становница Савског венца, навела је да се у овој средини увек осећа као код 
своје куће.

– Надамо се да ће деца проводити квалитетно време у овом центру и лепо се играти на игралишту. Увек смо 
спремни да дамо свој допринос развоју и добробити локалне заједнице – поручила је Чен Бо.

Председник Општине Савски венац Милош Видовић упутио је велику захвалност Амбасади Кине што је 
обезбедила новчана средства за ново игралиште.

– Заменили смо дечји мобилијар, подлога на целом игралишту је потпуно нова, сигурна и безбедна. Дот-
рајала столарија је замењена системом нових прозора, чиме ће се значајно унапредити енергетска ефикас-
ност, а обновљени су и зеленило и травната подлога – навео је Видовић и додао да је Амбасада НР Кине дони-
рала преко 5 милиона динара, које је ГО Савски венац уложила у реконструкцију игралишта Дечјег културног 
центра „Мајдан“. 

Видовић је подсетио да 
је сарадња Савског венца 
са пријатељима из Кине за-
почета 2018. године, када 
је Савски венац угостио 
делегацију кинеског гра-
да Лишуи. Том приликом 
потписан је и Споразум о 
сарадњи. 

– У складу са основним 
принципима дипломат-
ских веза две земље и у 
циљу унапређења узајам-
ног разумевања и прија-
тељства наша два народа, 
трудићемо се да нашу са-
радњу убудуће ојачамо и 
проширимо – закључио је 
Видовић.

У склопу Дечјег културног центра „Мајдан“ на Савском венцу реновирано je игралиште за децу, захваљујући 
средствима која је донирала Амбасада НР Кине. Амбасадорка Чен Бо обишла је са председником ГО Сав-

ски венац Милошем Видовићем обновљено игралиште и том приликом рекла да је веома срећна што је њена 
земља могла да помогне српским пријатељима.

у фокусу

У протеклих неколико година Општина Савски венац је изградила и 
обновила 12 дечјих игралишта и спортских терена, а ове године завршена 

су још два игралишта за децу. До краја године планирана изградња још 
једног игралишта на Дедињу.

РЕНОВИРАНО ИГРАЛИШТЕ ДКЦ „МАЈД АН“  
НА С АВСКОМ ВЕНЦУ У З ПОМОЋ АМБАС АДЕ НР КИНЕ
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ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА БЕОГРАДА ПОСЕТИЛИ ОПШТИНУ САВСКИ ВЕНАЦ

Састанак са новим руководством Града Београда

У ГО Савски венац одржан је 
радни састанак представника 

Општине и новог руководства Гра-
да Београда.

Заменица градоначелника Весна 
Видовић, градски менаџер Миро-
слав Чучковић, помоћник градона-
челника Александар Савић и члан 
Градског већа Горан Спасојевић 
разговарали су са председником ГО 
Савски венац Милошем Видовићем 
и руководством Општине о најва-
жнијим пројектима који се спрово-
де и који су планирани на Савском 
венцу у наредном периоду.

Представници градског руко-
водства упознати су са бројним 
активностима и програмима које 
Општина реализује и колико се свакодневно труди да доприносе унапређењу квалитета живота свих грађана. 
На састанку је договорена редовна комуникација и интензивнија сарадња Града и Општине, а све у циљу на-
претка и развоја Савског венца и на добробит свих становника централне београдске општине.

САРАДЊА ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ПАРИСКЕ ОПШТИНЕ СEНТ УАН

Председник Градске општине Савски венац Милош Видовић састао се представницима Амбасаде Фран-
цуске у Београду. Саветник за сарадњу и директор Француског института Станислас Пјере и аташе за 

сарадњу за француски језик и заменик директора Француског института Франк Идинга разговарали су на 
састанку са председником Видовићем о важним питањима у области сарадње Савског венца и општине 
Сент Уан у домену континуираног развоја спорта.

– Желим најпре да се захвалим, у своје лично и у име општине Савски венац, што сте нас препознали као 
будућег партнера. Сигуран сам да наше две братске земље кроз уложен труд могу на најбољи начин да остваре 
инклузиван развој у овој области, а експертиза коју поседујемо може значајно да допринесе јачању промоције 
спорта и развоју потенцијалне сарадње на заједничким пројектима који нас очекују. Поред спортског аспекта, 
верујем да ова сарадња представља и значајну подршку реазвоју српско-француских односа у домену тради-

ције и културе, у оквиру које ћемо заједно корачати на ис-
том путу просперитета и континуираног развоја – изјавио 
је председник Милош Видовић.

ГО Савски венац промовише различите спортске ка-
тегорије, организује бројне спортске манифестације и 
подржава спортска такмичења за децу и омладину, али 
подједнако брине и о старијим суграђанима. Поред про-
фесионалних спортиста који живе и раде на територији 
Савског венца, међу нашим суграђанима има још много 
оних који су изузетно мотивисани да се рекреативно баве 
спортом. Један од стратешких приоритета у раду Општине 
је пружање подршке женском рекреативном спорту, као и 
промоција спорта у циљу јачања здравља и боље соција-
лизације суграђана.

у сарадњи са
ОД Р Ж А Н О  О П Ш Т И Н С К О  ТА К М И Ч Е Њ Е  

У  О К В И Р У  П Р О Ј Е К ТА  „ Б Е З Б Е Д А Н  Ш К О Л А РА Ц “ 

У свечаној сали ГО Савски венац одржано је 
општинско такмичење у оквиру пројекта 

„Безбедан школарац“, за ђаке од I до IV разреда 
из основних школа са Савског венца. Такмичење 
је отворио члан Већа општине Савски венац и 
председник Комисије за координацију безбед-
ности саобраћаја на путевима Зоран Коцић, 
заједно са професором Крстом Липовцем из 
Удружења за безбедност саобраћаја у локалној 
заједници (БСЛЗ), које је реализатор пројекта.

Циљ пројекта „Безбедан школарац“, који се 
спроводи у свим основним школама на терито-
рији општине, јесте утврђивање и надоградња 
већ постојећих знања у области саобраћаја кроз 
специфично формирану едукацију, као и да се 
учитељи подстакну да уче децу безбедном пона-
шању у саобраћају.

Концепт такмичења био је прилагођен узрасту деце и састојао се из три игре и практичног полигона. Одабир 
је вршен на основу резултата теста који су ученици радили у школама и на основу радова које су слали и који 
су аутоматски били у квалификацији за квиз. За најбоље екипе и њихове школе обезбеђене су вредне награде. 

У укупном пласману најбоља 
школа била је ОШ „Петар Петровић 
Његош“. Три првопласиране екипе 
добиле су медаље и дипломе, а сви 
учесници поклон мајице. Најбољим 
појединцима из сваке генерације 
уручени су пехари које су однели у 
своје школе.

Пројекат је спроведен путем 
јавног позива који је расписала 
Општина, а финансиран је средстви-
ма Секретаријата за саобраћај Града 
Београда. 

У С П Е Ш Н О  Р Е А Л И З О В А Н  М Е ЂУ О П Ш Т И Н С К И  П Р О Ј Е К АТ  
Н А М Е Њ Е Н  О СО Б А М А  С А  И Н В А Л И Д И Т Е ТО М

Председник Скупштине ГО Савски венац Страхиња Кукић и чланица Општинског већа Ана Маринковић при-
суствовали су у Старом двору промоцији резултата пројекта „Унапређење међуопштинске сарадње у циљу 

јачања капацитета сервиса подршке у мобилности и комуникацији”, намењеног особама са инвалидитетом.
Страхиња Кукић истакао је том приликом да ће се технолошка решења и добра пракса из овог пројекта лако 

имплементирати и у друге локалне средине, те захвалио свима који су дали допринос у његовој реализацији. 

Пројектом су у претходне три године били 
обухваћени град Београд, град Нови Сад и град-
ске општине Савски венац и Врачар, уз подршку 
Владе Швајцарске, чиме се праве јасни помаци у 
комуникацији са грађанима, а основни циљ је да 
се посебним сервисом подршке особе са инвали-
дитетом активније укључе у све области живота, 
али и у вођење самог пројекта. 

Савски венац активно ради на 
побољшању квалитета живота  

особа са инвалидитетом, а подршка коју 
Општина пружа кроз овај пројекат  
знатно ће олакшати свакодневне 

активности грађана.
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Инспектори заштите животне средине обучени за рад у систему gReact
ЕФИКАСНИЈЕ ДО РЕШЕЊА ЕКОЛОШКИХ ПРОБЛЕМА

Инспектори заштите животне средине из београдских општина 
присуствовали су обуци за рад у систему gReact и том прили-

ком су им додељени телефони са инсталираним софтвером. У име 
Градске општине Савски венац обуци су присуствовали председ-
ник Милош Видовић и начелница Општинске управе Марија Сушић.

Државна секретарка у Министарству заштите животне средине 
Јелена Танасковић захвалила је Кабинету градоначелника Београ-
да, секретарима Градске управе и председницима градских општи-
на који су заједно са инспекторима присуствовали обуци како би 
се боље упознали са могућностима система gReact. Ова обука ће допринети ефикаснијем коришћењу свих по-
тенцијала јединственог Еколошког информационог система и бржем решавању еколошких проблема.

ПОЧЕО ПРОГРАМ „БГ ПРАКСА“ У ОПШТИНИ САВСКИ ВЕНАЦ
На стручној пракси пет студенткиња са Београдског универзитета

Нaкон двогодишње паузе због епидемиолошке ситуације, поново је отпочела реализација програма Универ-
зитетске радне праксе „БГ ПРАКСА 2022“, у организацији Градске управе града Београда и Центра за развој 

каријере и саветовање студената Универзитета у Београду, у којем по трећи пут учествује и ГО Савски венац.
У оквиру овогодишњег програма „БГ ПРАКСА 2022“, пет студенткиња завршних година студија на факулте-

тима Београдског универзитета, које су изабране по објављеном јавном 
позиву, 1. јула започеле су тромесечну праксу у Општини Савски венац. 

Приликом потписивања уговора студенткињама су се обратили Вла-
димир Јовановић, заменик начелнице Управе ГО Савски венац и Дејан 
Герић, члан Већа ГО Савски венац, пожелевши им добродошлицу и 
срећан почетак радне праксе. 

Кроз радни ангажман у Општини Савски венац студенткиње ће има-
ти могућност да примене знање стечено на факултету и да стекну нова 
знања и вештине уз подршку својих ментора. 

„БГ ПРАКСА“ омогућава студентима да по јединственом моделу 
обављају стручну праксу у организационим јединицама Градске управе, 
установама културе, градским општинама и јавним комуналним преду-
зећима, како би стекли практична знања, вештине и релевантно радно 
искуство и на тај начин унапредили своје академско образовање. 

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

Међународни дан младих, 12. август, обележен је манифестацијом која је одржана на Калемегдану, са циљем 
да се скрене пажња међународне заједнице на питања и потенцијал младих као партнера у данашњем 

глобалном друштву. 
У име ГО Савски венац манифестацији је присуствовала чланица Већа 

задужена за омладину и Канцеларију за младе Ана Маринковић.
– Млади су важна карика Савског венца. Њихово знање, ентузијазам, 

енергија и снага су велика покретачка снага која доноси нови приступ и 
идеје, што је од великог значаја за реализацију бројних пројеката који су 
пред нама. Увек смо отворени да саслушамо њихове потребе, настоји-
мо да их што више ангажујемо у различитим друштвеним пројектима, 
подстичемо их да износе своје иницијативе и тако буду важан покретач 
развоја наше општине – изјавила је Ана Маринковић.

Ове године главна тема Међународног дана младих, који је одржан 
под слоганом „Јер сви смо ми победници“, била је међугенерацијска со-
лидарност, са намером да се на глобалном нивоу пошаље снажна порука 
о потреби предузимања активности у сврху јачања социјалне кохезије 
у друштву кроз унапређење односа међу генерацијама и учвршћивање 
међусобне сарадње и разумевања.
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Ј А В Н А  Т Р И Б И Н А  „ БУД И М О  Б Е З Б Е Д Н И “  
ОД Р Ж А Н А  У  О П Ш Т И Н И  С А В С К И  В Е Н А Ц

У Општини Савски венац одржа-
на je Јавна трибина под слога-

ном „Будимо безбедни“, на којој је о 
безбедности у саобраћају особа са 
инвалидитетом и саобраћајној кул-
тури из свог искуства говорила Деа 
Ђурђевић, председница Удружења 
„Будимо безбедни“. Општина Савски 
венац често организује едукативне 
трибине, а актуелна тема која го-
вори о значају безбедног учешћа и 
одговорног понашања у саобраћају 
представља један од начина како 
да се повећа ниво безбедносне кул-
туре и оствари заједнички циљ – 
мањи број погинулих и повређених 
у саобраћајним незгодама.

Општина Савски венац је већ другу годину за-
редом у сарадњи са АМСС поделила преко 100 
бесплатних ауто-седишта за децу и супер чланских 
картица АМСС. На територији општине је завршено 
преко 35 улица и 15 међублоковских саобраћајница, 
што је уз саобраћајну сигнализацију изузетно битно 
за све пешаке и остале учеснике у саобраћају. Отво-
рено је прво игралиште за особе са инвалидитетом 
у Хајд парку, обнављају се стазе за особе са инва-
лидитетом, приступачност зграде ГО Савски венац 

унапређена је уклањањем баријера у улазном делу, 
а направљена је и лифт-платформа у самој згради. 
За глуве и наглуве особе обезбеђен је тумач за зна-
ковни језик, као и тактилна табла намењена слепим 
и слабовидим особама. Подељена су колица особа-
ма са инвалидитетом, а пуштен је у рад и штампач 
на Брајевом писму. Успешно је реализован и међу-
општински пројекат намењен јачању капацитета 
сервиса подршке у мобилности и комуникацији, а 
резултат ове сарадње је и апликација „Инфо за све“.

Последице неприлагођене брзине, зане-
маривања безбедносног појаса, употребе те-
лефона, алкохола и психоактивних супстанци 
биле су теме трибине посвећене безбедно-
сти у саобраћају. Превентивно деловање је 
најбољи начин да се заштите људски животи 
и имовина грађана, а само заједничким радом 
могу се спасити животи и помоћи жртвама сао-
браћајне незгоде да живе много квалитетније. 
Особе са инвалидитетом представљају једнаке 
чланове заједнице, а друштво има обавезу да 
додатно брине о њима. Од изузетне је важнос-
ти да се овим путем мењају погрешне навике, 
ствара безбедно окружење и доприноси сао-
браћајној култури. 

Овај пројекат је наставак онога што је ГО Савски венац започела пре пет година, откада у 
континуитету спроводи различите едукативне програме. Непрестано се улажу напори да се путем 

трибина и обука повећа информисаност о томе како се суочити са проблемима и заштитити 
од потенцијалних опасности, а један од приоритетних циљева је да се пробуди свест грађана о 

важности знања о понашању у саобраћају. 

дешавања на Савском венцу



Д Е Ш А В А Њ А  Н А  С А В А  П Р О М Е Н А Д И
БЕОГРАДСКИ КАРНЕВАЛ БРОДОВА 2022 НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Т уристичка организација Град-
ске општине Савски венац 

узела је учешће на овогодишњој 
манифестацији Београдски кар-
невал бродова 2022, коју је ор-
ганизовала Туристичка органи-
зација Београда. Седамнаести 
по реду фестивал, под слоганом 
„Буди као река“, одржан је на 
Сава променади, а догађају су 
поред великог броја Београђана 
присуствовале и чланица Већа ГО 
Савски венац Ана Маринковић и 
директорка ТО ГО Савски венац 
Симона Поповић. Поред ревијал-
ног дела на реци, организован је 
и културно-забавни програм на 
обали. Циљ карневала био је да 
се скрене пажња туриста и Бео-
грађана на реке и приобаље.

ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ „БЕОГРАДСКИ МАНИФЕСТ“ НА САВСКОМ ВЕНЦУ

На Сава променади одржан је осми по реду Фестивал манифестација, дестинација и дегустација „Београд-
ски Манифест“, на коме је учествовала и Туристичка организација ГО Савски венац. Штанд Савског венца 

посетили су председник Скупштине општине Савски венац Страхиња Кукић и чланица Већа Ана Маринковић, 
који су заједно са директорком ТО ГО Савски венац Симоном Поповић разговарали са посетиоцима заинтере-
сованим за бројне културно-историјске знаменитости општине и манифестације које туристичка организација 
приређује у току године. 

– Ова манифестација је важан облик промоције туристичких дестинација Београда и целе Србије, али и 
одлична прилика да се домаћим и страним туристима представи богата туристичка понуда Савског венца. По-
себно нам је задовољство што се фестивал по први пут одржава на атрактивном савском шеталишту, односно 
Сава променади, која се и налази на територији општине Савски венац – поручила је Симона Поповић.

Породични фестивал „Београдски Манифест“, одржан под слоганом „Јер волим Србију“, био је организован у не-
колико зона. У зони „Адути Србије“ представљени су богати туристички потенцијали и лепоте више од 40 општина 
наше земље, док су се у зони „Стваран свет око нас“ представиле Црна Гора и Република Српска са својом туристич-
ком понудом и манифестацијама које би требало по-
сетити. Зона „Машта може свашта“ била је посвећена 
најмлађима, уз целодневни забавни програм – кос-
тимирани јунаци из бајки, кловнови, мађионичари, 
креативне радионице и још много тога. 

БИОСКОП НА ОТВОРЕНОМ  
НА САВА ПРОМЕНАДИ

Љубитељи биоскопа на отвореном могли су 
овог лета, од 16. јуна до 27. августа, сваког пет-

ка и суботе да уживају у најгледанијим филмовима 
у оквиру новог „Адмирал“ биоскопа на Сава проме-
нади, поред Тржног центра „Галерија Београд“. 

На репертоару су била нека од најчувенијих 
филмских остварења, као што су „Осветници“, „Бо-
емска рапсодија“, „Мулен Руж“ и „Казабланка“. Та-
кође, овогодишњи летњи програм био је обогаћен 
тематским и забавним вечерима, као и занимљи-
вим гостовањима.

П Р О ГЛ А Ш Е Н И  Д Р Ж А В Н И  Ш А М П И О Н И  ТА К М И Ч Е Њ А  
„ Ш ТА  З Н А Ш  О  С АО Б РАЋ А Ј У “ Н А  С А В С К О М  В Е Н Ц У

Градска општина Савски венац подржала је 53. 
такмичење основних школа у оквиру пројекта 

„Шта знаш о саобраћају“. Најуспешнији основци 
из целе Србије надметали су се у ДКЦ „Мајдан“. 
Проглашени су најбољи учесници, којима су 
вредне награде и признања уручили председ-
ник ГО Савски венац Милош Видовић, генерал-
ни секретар АМСС Милан Николић, председник 
Извршног одбора АМСС Дејан Јевтић и начелник 
Управе саобраћајне полиције Славиша Лакиће-
вић. 

Ученици су се надметали у решавању сао-
браћајних тестова и вожњи бицикала на поли-
гону спретности практичног понашања у сао-
браћају, који симулира саобраћајне ситуације 
са којима се деца сусрећу у свакодневном жи-
воту. Организатори пројекта су АМСС и „АМС 
Осигурање“. Четворочлана екипа која је показа-

ла најбоље резултате у финалу представљала је Србију на европском такмичењу, у организацији Светске 
аутомобилске федерације – ФИА.

Савски венац и АМСС успешно сарађују дуги низ година у спровођењу различитих пројеката за децу који 
за циљ имају едукацију о безбедном понашању у саобраћају, а истовремено и апелују на возаче да воде по-
себну бригу о најмлађима. Такође, Општина у континуитету спроводи више различитих едукативних програ-
ма, како би се подигао ниво сигурности најмлађих и саобраћајне културе грађана који превозе малишане.

У оквиру општинског нивоа такмичења Савски венац је обезбедио и уручио свакој основној школи на 
Савском венцу по бицикл, са циљем да се деци помогне да што лакше и на забаван начин науче како да буду 
безбеднија на путу од куће до школе. Промоцијом коришћења бицикала показано је и како овај вид сао-
браћајне активности доприноси смањењу оптерећења саобраћаја, а ђаци су кроз разне друге акције о без-
бедности у саобраћају учили како правилно да прелазе улицу, користе семафор и тумаче саобраћајне знаке. 
У плану је наставак реализације сличних активности које ће додатно допринети безбедности у саобраћају на 
територији општине. Један од циљева је и да се деца у што већем броју рекреативно баве спортом, јер сваки 
корак, ма колико се чинио малим, доприноси успеху и одређује пут будућих државних шампиона.

У  О П Ш Т И Н И  С А В С К И  В Е Н А Ц  О Б Е Л Е Ж Е Н А  С Л А В А  
С В Е Т И  С Т Е ФА Н  Д Е С П О Т  С Р П С К И

У Свечаној сали ГО Савски венац 1. августа обележена је општинска слава Свети Стефан деспот српски. 
Домаћин славе био је председник Скупштине општине Страхиња Кукић, који је заједно са председником 

Општине Милошем Видовићем и парохом Вазнесењске цркве у Београду Драганом Радовановићем прело-
мио славски колач. Обележању општин-
ске славе присуствовало је општинско 
руководство, као и запослени и други 
уважени гости.

Стефан Лазаревић био је српски кнез 
од 1389. до 1402. и деспот од 1402. до 
1427. године. Био је син кнеза Лазара Хре-
бељановића и кнегиње Милице. Деспот 
Стефан важио је за изузетно доброг вите-
за и војсковођу, а сматра се и једним од 
највећих српских књижевника у средњем 
веку. Мошти Светог Стефана деспота срп-
ског данас почивају у манaстиру Копорин 
близу Велике Плане, који је уједно и задуж-
бина Стефана Лазаревића.

www.savskivenac.rs
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З А Б А В Н О - Р Е К Р Е АТ И В Н И  П Р О Г РА М  
Н А  С А В С К О М  В Е Н Ц У

„ Д Е Ч Ј Е  Л Е Т Њ Е  И Г Р Е “ У  ТО П Ч И Д Е Р С К О М  П А Р К У

Општина Савски венац и овог августа организо-
вала је богат културно-уметнички и забав-

ни програм за најмлађе у оквиру манифестације 
„Дечје летње игре“.

Манифестација се одржавала сваке суботе и 
недеље, испред Конака кнеза Милоша у Топчидер-
ском парку, у поподневним сатима, а улаз и сви 
садржаји су били бесплатни. Малишани су имали 
прилику да уживају у мноштву најразличитијих ак-
тивности – позоришним представама, музичко-за-
бавном програму, спортским, плесним и ликовним 
радионицама кроз које су их водили аниматори и 
уметници. У склопу програма обезбеђени су и за-
бавни реквизити за децу, а малишани су се радо 
дружили и са маскотама фестивала и аниматорима 
који су осликавали дечја лица.

„Дечје летње игре“ се организују са циљем да 
деца своје слободно време проведу квалитетно и 
да кроз забаву, игру и дружење стекну нове вешти-
не и знања и развијају креативност.

Општина Савски венац велику пажњу посвећује 
својим најмлађим суграђанима и њиховом што 
квалитетнијем одрастању. Током целе године ор-
ганизују се културно-уметничке и забавне манифе-
стације, у којима кроз интерактиван програм ужива 
велики број малишана.

Септембар 2022.20 21Септембар 2022.

ОДРЖАН ЛЕТЊИ СПОРТСКИ КАМП „САВСКИ ВЕНАЦ 2022“

Трећи Летњи спортски камп за децу организован је ове годи-
не за више од 120 деце из основних школа са Савског венца. 

У организацији Градске општине Савски венац и савсковенач-
ког Спортско-школског удружења, ученици од првог до четвр-
тог разреда били су у прилици да се опробају у великом броју 
спортова, као што 
су кошарка, маче-
вање, карате, раг-
би, хокеј на трави, 
бокс, атлетика, ру-
комет, фудбал, ла-
тино плес, рвање, 
стрељаштво, од-
бојка, џудо, али и 

да узму учешће у турнирима и друже се уз шах, стони тенис 
и друштвене игре. Учесници кампа посетили су стадионе 
фудбалских клубова „Црвена звезда“ и „Партизан“, а поред 
вођеног обиласка музеја ових клубова за најмлађе је одржан 
и мини-тренинг на атлетској стази, организован допунски 
садржај у виду креативних радионица и спортског плеса, а 
имали су прилику и да уживају у обиласку Београдског зоо-
лошког врта.

Ученици су показали изузетно интересовање како за пла-
нетарно популарне спортове, тако и за спортове са којима су 
се кроз овај камп упознали први пут, а кроз дружење и забаву 
имали су прилику да остваре повезаност са спортом као здра-
вом навиком, што знатно може да допринесе квалитетном од-
растању и развоју.

Општина Савски венац наставља да брине о својим 
најмлађим суграђанима и креира садржајe у складу са њихо-
вим потребама, а све у циљу да им као заједница обезбедимо 
безбедно, лепо и здраво детињство. 

БЕСПЛАТНE ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВE ЗА ДЕЦУ

За најмлађе суграђане су током лета на Савском венцу орга-
низоване три позоришне представе – „Тајна чаробног кофе-

ра“, „Успавана лепотица“ и „Аска и вук“. Извођење је реализова-
но у организацији ГО Савски венац, а улаз је био слободан за све 
посетиоце. Најмлађи су у пратњи својих родитеља и бака и дека 
имали прилику да слободно време проведу у забави и дружењу.

Представама које су имале интерактиван карактер прису-
ствовао је велики број деце, која су певала и такмичила се у 

друштвеним играма. 
Извођењу представа 
присуствовали су и 
општински функцио-
нери, потврђујући 
једно од основних 
опредељења у раду 
Општине, а то је да 
улагање у развој деце 
остаје приоритет, те 
да ће се и убудуће на-
ставити са организа-
цијом забавно-рекре-
ативних и културних 
програма за децу са 
Савског венца.

Чаробни кофер

Аска и вук

Успавана лепотица

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венацwww.savskivenac.rs



К У Л Т У Р А  Н А Д О Х В А Т  Р У К Е

www.savskivenac.rs

Септембар 2022.22

Д А Н И  И С И Д О Р Е  С Е К УЛ И Ћ  У  К У Ћ И  К РА Љ А  П Е Т РА

Градска општина Савски венац приредила је у Кући краља Петра Првог манифестацију „Дани Исидоре Секу-
лић“, у част ове велике књижевнице и прве жене академика. У програму су наступили и ученици Музичке 

школе „Даворин Јенко“, који су за присутне посетиоце извели низ музичких нумера на клавиру.

23Септембар 2022.

Општина Савски венац негује сећање на Исидору Секулић, јер као што њена дела трају и трајаће 
вековима, тако и књижевна награда, поводом које се традиционално организује ова манифестација, 

постоји већ 50 година и представља значајан допринос култури и српском књижевном 
стваралаштву.

НАГРАДА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ СВЕЧАНО УРУЧЕНА У КУЋИ КРАЉА ПЕТРА

Награда „Исидора Секулић“ за 2021. годину свечано је уручена књижевнику Јовици Аћину за збирку припо-
ведака „Бања и друге последње приче“. Добитник награде је угледни носилац неких од најзначајнијих при-

знања за прозна и критичка остварења, који из године у годину показује како је танка нит која раздваја ства-
рање књижевности и њено познавање. Новчану награду добитнику уручио је председник Скупштине општине 
Савски венац Страхиња Кукић, а Повељу и Плакету чланица Општинског већа Ана Маринковић. 

Општина Савски венац традиционално додељује награду за најбоље књижевно дело остварено у неком од 
жанрова којима се бавила Исидора Секулић, написано на српском језику и објављено у Србији. Жири Књи-
жевне награде „Исидора Секулић“, у 
саставу проф. др Александар Јерков 
(председник), Радинка Стојковић и 
Мајо Даниловић, саопштио је да су 
на конкурс пристигла 33 књижевна 
дела, а једногласном одлуком чла-
нова жирија награда која носи име 
велике књижевнице припала је Јо-
вици Аћину. Галерији великана који 
су до сада примили ову значајну на-
граду у српској књижевности сваке 
године се придруже нови аутори, 
који својим књижевним профилом 
показују да су достојни награде која 
чува успомену на изузетан рад Иси-
доре Секулић. 

Манифестација је трајала 
два дана, а током другог 

дана одржана је  
„ИСИДОРИНА ЧАЈАНКА“,  

на којој је наступила  
Катарина Масоничић. 

Млада Катарина Масони-Млада Катарина Масони-
чић прочитала је Исидорин за-чић прочитала је Исидорин за-
пис о култури и тиме отворила пис о култури и тиме отворила 
ово вече посвећено Исидори ово вече посвећено Исидори 
и њеним чувеним чајанкама. и њеним чувеним чајанкама. 
У наставку вечери свој допри-У наставку вечери свој допри-
нос овом догађају дали су и нос овом догађају дали су и 
присутни књижевници као и присутни књижевници као и 
уметници других вокација.уметници других вокација.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац



Градска општина Савски венац у сарадњи са Заводом за здравствену заштиту 
радника „Железнице Србије“ и Домом здравља „Савски венац“ организовала је 

бесплатне превентивне здравствене прегледе за грађане Савског венца.
Наши суграђани су били у прилици да обаве доплер крвних судова врата и пре-

вентивни ултразвучни преглед штитне жлезде и меких ткива врата, као и преглед 
дијагностиковања промена на плућима. За даме су организовани и превентивни 
прегледи дојки, као и ултразвучни и мамографски прегледи.

Циљ бесплатних прегледа које организује Градска општина Савски венац је пру-
жање једнаких могућности свим грађанима да посете лекара и превенцијом очу-
вају своје здравље. Овим активностима желимо да подстакнемо све грађане да ре-
довно иду на контроле код лекара јер – превентива је пола здравља.

Претходне две године и пандемија коронавируса показале су нам колико је 
здравље важно како за појединца тако и за целокупно друштво. Поред редовног 
одласка на лекарске прегледе, важно је и да вакцинацијом заштитимо себе и људе 
из нашег окружења. Општина Савски венац позива све грађане да се вакцинишу и 
тиме спрече могућност ширења вируса.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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превентива пола здравља

БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ  
ЗА ГРАЂАНЕ САВСКОГ ВЕНЦАИЗЛОЖБА И МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ ДРЖАВЕ ПАЛЕСТИНЕ“

У Кући краља Петра I одржана је манифестација „Дани Државе 
Палестине“ у организацији палестинске амбасаде. Манифестацију 
је отворио Његова екселенција амбасадор Мохамед Набхан. У окви-
ру програма наступила је палестинска фолклорна група „Ала Ватан“ 
и чланови Клуба историјског плеса Миливоја Павловића. Музички 
део програма чинили су наступи Саре Фаиде и Јасмин Фаиде, затим 
Ненада Вјештице Кхана и хора. Посетиоци су имали прилику да при-
суствују пројекцији филма „Лепоте Палестине“, као и да погледају из-
ложбу „Уметничке фотографије и слике из Јерусалима и Витлејема“ 
Осамаха Ал Хиндија и самосталне изложбе палестинских уметника 
Манала Диба и Руфаида Сехваила. Као гости су наступили домаћи 
уметници Љиљана Несторовић и Јасмина Мишељић.

ДАНИ ЦИНЦАРСКЕ КУЛТУРЕ
Лепоте цинцарске културе представљене су у оквиру вишедне-

вног програма који је био посвећен Националном дану Цинцара. 
У оквиру програма представљена је изложба графичког дизајнера 
Ивана Апостолског, а затим је уследило предавање проф. др Чедо-
мира Чупића „Утицај Цинцара на формирање грађанског друштва 
у Србији“. Породица Апостолски представљена је и кроз пројекат 
„Цинцари кроз породично сећање“ Етнографског института САНУ 
и МАНУ. Након тога уследила је „Прича о Крушеву“, коју је испричао 
Иван Андрески (Јане Андре). У оквиру програма наступила је група 
„Луњине“ која је извела низ цинцарских градских песама.

КОНЦЕРТ  
БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА „АДАЂО“ 

У оквиру 4. Међународног дечјег балетског фестивала 
одржан је концерт Балетског студија „Адађо“, под називом 
„Балетски сан“. На концерту су учествовали полазници сту-
дија узраста од 3 до 18 година, а лепоту балетске уметности 
приказали су у кореографијама на класичну и савремену 
музику. Кореограф је била Оливера Станојевић Митровић.

КОНЦЕРТ КЛАВИРСКЕ МУЗИКЕ ПРОФЕСОРКЕ МИЛАНКЕ МИШЕВИЋ
У склопу концерта представљене су композиције домаћих аутора 20. века, а 

публика је уживала у извођењу полазника Радионице за клавирску музику про-
фесорке Миланке Мишевић. Из неисцрпне уметничко-истраживачке потребе 
Миланке Мишевић, њене склоности да открије, упозна и домаћој публици пред-
стави ређе извођена или новонастала остварења како српских тако и светских 
композитора, те да стандардни клавирски репертоар презентује кроз наглаше-
ну мисаоно-аналитичко-естетичку перспективу, развила се њена Радионица за 
клавирску музику. Захваљујући деловању Радионице, публици су представљене 
многе композиције које се претходно нису могле чути на концертним подијуми-
ма. Миланка Мишевић је обавила пионирски посао истраживања најстарије дос-
тупне литературе за клавир у српској култури, чиме је постала заслужна за десе-
тине премијерних извођења композиција српских аутора. Чињеница да су бројна 
од тих дела иззведена управо у Радионици, говори у прилог њеној уметничкој 
релевантности у музичком животу Србије. Радионица је оваквим приступом ли-
тератури поставила нове, више стандарде за одговорност како према национал-
ној музичкој баштини, тако и према будућности српске музике и културе уопште.

ПРОГРАМ У К У ЋИ КРА ЉА ПЕТРА
Бројни културно-уметнички догађаји су овог лета организовани на Савском венцу, у пријатном 
амбијенту Куће краља Петра.  „Београдски уметнички салон“ коме је присуствовао велики број 

уметника из целог света, „Црквено уметничко стваралаштво уметника Светозара Пандуровића“, 
музичке вечери као што је „Вече клавирске музике“ и концерт под називом SALUT D‘AMOUR, само су 

неки од догађаја. Такође, одржане су и промоције књига, музичке радионице, предавања и уметнички 
фестивали. 
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ШКОЛА КАРАТЕА У САРАДЊИ СА 
КАРАТЕ КЛУБОМ „ДИПЛОМАТИК“

Градска општина Савски венац у сарадњи са Карате 
клубом Дипломатик“ организује бесплатну школу 
каратеа за децу са територије Савског венца. 

Пријаве на тел. 065/2233-049.

ШКОЛА КОШАРКЕ У САРАДЊИ СА 
КОШАРКАШКИМ КЛУБОМ  
„SVB BASKETBALL CLUB“

Градска општина Савски венац у 
сарадњи са КК „SVB BASKETBALL 
CLUB“ организује бесплатну 
школу кошарке за децу са 
територије Савског венца. 

Пријаве на тел. 061/689-2810.

ШКОЛА ПЛЕСА ЗА СТАРИЈЕ 
У САРАДЊИ СА СОКОЛСКИМ 
ДРУШТВОМ „МАТИЦА БЕОГРАД“

Градска општина Савски венац у сарадњи са 
Соколским друштвом „Матица Београд“ организује 
бесплатну школу плеса за старије особе са 
територије Савског венца.

Пријаве на тел. 063/241-338.

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.

Пријаве на тел. 064/965-8869.

ШКОЛА ФУДБАЛА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ У 
САРАДЊИ СА ФУДБАЛСКИМ КЛУБОМ 
„ГРАФИЧАР“

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

Пријаве на тел. 064/303-5495.

ШКОЛА КОШАРКЕ У САРАДЊИ СА 
ПОКРЕТОМ ЗА ЖЕНСКУ КОШАРКУ 
„МАРИНА МАЉКОВИЋ“

Градска општина Савски 
венац у сарадњи са 
Покретом за женску 
кошарку „Марина 
Маљковић“ организује 
бесплатну школу 
кошарке за девојчице 
основношколског узраста 
са територије Савског 
венца. 

Пријаве на тел. 065/454-5277.
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РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ
Милош Видовић, председник: 2061-769, факс: 2061-899
Урош Трипковић, заменик председника: 2061-769

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Радана Бодирога Аврамовић: 2061-800
Милица Папић: 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

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: 2061-719 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Јелена Ћурувија, начелница: 2061-766
Шеф Одсека 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: 2061-791

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: 2061-738

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
Јелена Кадовић: 2061-729

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
Светислав Миловановић: 3615-380

ПРАВОБРАНИЛАШТВО  
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

важни телефони
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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!

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
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