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Поштовани грађани, 

Иза нас је година велике 
посвећености и рада у достизању 
циљева које сам поставила на 
почетку свог мандата.

Након видљивих резултата – велики 
број реконструисаних улица, 
уређених зелених површина, 
паркова и игралишта за наше 
најмлађе, јавна расвета на местима 
где је никад није било, обновљене 
фасаде, мноштво бесплатних 
садржаја за грађане – могу да кажем 
да смо на добром путу да остваримо 
зацртано – да наш Савски венац 
буде уређено, безбедно и пријатно 
место за живот. 

Ове здраве темеље поставили смо 
заједно. Ви својим интересовањем 
и активним укључивањем, општина 
одговорним испуњавањем 
сопствене улоге – пружањем 
најбољег сервиса вама, грађанима, 
јер сви пројекти на територији 
општине реализовани су, и 
наставиће да се реализују, на 
вашу или нашу иницијативу. 
Они које општина планира неће 
бити реализовати без претходне 
консултације са вама нити без ваше 
коначне сагласности.

Посебну пажњу пружићемо 
започетим активностима на пољу 
међународне сарадње, а уско 
повезано са тим, настављамо 
и са подстицањем младих у 
предузетништву у циљу смањења 
незапослености, сталног развоја и 
пружања нових могућности. 
Одговорна социјална политика, 
брига за најмлађе, али и најстарије 
суграђане, настављају да 
буду приоритетни као и до сада. 
Наши најстарији суграђани 
имаће прилике да у јулу уживају 
у бесплатном крстарењу Савом 
и Дунавом, а од августа у 
једнодневним излетима.

Пре само годину дана, неки су моје 
планове за Савски венац сматрали 
преамбициозним и немогућим. 
Данас са поносом могу да кажем и 
покажем да је, уз подршку грађана 
и отворену комуникацију коју смо 
на моје велико задовољство успели 
да успоставимо, и најамбициознији 
план остварив. Хвала вам због тога. 

У наредном периоду спремно 
настављамо са истом праксом, у 
истом циљу, са истом решеношћу да 
Савски венац направимо општином 
за пример и понос. 

Моја врата су увек отворена за вас. 

Идемо даље!

Ирена Вујовић 
Председница општине 

Савски венац 
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Скупштина ГО Савски венац
НА 11. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ 

 УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ

Својим превентивним и накнадним деловањем, заштитник 
грађана штити права и интересе грађана од повреде и тако 

контролише општинску управу и службе. 
Идеја о постојању заштитника грађана сеже у далеку 1809. годину, 
када је први пут примењена у Шведској, а у последњој деценији 
двадесетог века ова институција постаје општеприхваћена  у 
око 130 земаља света.

Поред Одлуке о заштитнику грађана, на овој седници, одборници су 
усвојили и Одлуку о завршном рачуну Градске општине Савски венац, 
Одлуку о уступању простора којим је газдовала Градска општина Савски 
венац на носиоца права јавне својине Град Београд, Одлуку о изменама 
и допунама Одлуке о управи ГО Савски венац и именовали Дуњу Хаџић 
за директора Дечјег културног центра „Мајдан“.

На претходној, десетој седници Скупштине, одржаној 5. априла, одбор-
ници и одборнице су усвојили следеће одлукe: 
Одлуку о успостављању сарадње између Градске општине Савски ве-
нац и Општине Централни административни дистрикт града Москве 
(Руска федерација), извештаје о раду Управног и Надзорног одбора 
Туристичке организације Градске општине Савски венац и именовали 
Јовицу Стојковића за директора Туристичке организације Градске оп-
штине Савски венац.

Грађани и грађанке Градске оп-
штине Савски венац ускоро ће 

добити свог заштитника грађана 
чија ће канцеларија бити отворена 
за све грађане. 

О томе су 12. јуна, на 11. седни-
ци Скупштине ГО Савски венац, 
једногласно одлучили одборници 
и одборнице Скупштине. 
У образложењу Предлога ове 
Одлуке, Ирена Вујовић, председ-
ница Градске општине Савски ве-
нац, рекла је, између осталог: 
„Град Београд има свог заштитни-
ка грађана још од 2006. године, 
а имају га и поједине градске оп-
штине. Градска општина Савски 
венац, једна од три централне 
београдске општине, у свој рад 
ће уврстити све оне институције 
и процедуре које ће помоћи 
да житељи Савског венца живе 
квалитетније и да на лакши начин 
остварују своја права“.
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Управа ГО Савски венац
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ УНАПРЕЂУЈЕ УПРАВЉАЊЕ 
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Реформа јавне управе један је од кључних реформ-
ских процеса у циљу остварења напретка у области 

европских интеграција и усмерена је на унапређење 
транспарентности, одговорности, делотворности рада, 
као и на пружање ефикаснијих услуга грађанима и 
привреди. У том циљу, у Управи ГО Савски венац од 
фебруара месеца реализује се пројекат „Унапређење 
функције управљања људским ресурсима у 
јединицама локалне самоуправе“. Пројекат спроводи 
Савет Европе у сарадњи са Европском унијом, Сталном 
конференцијом градова и општина и Министарством 
за државну управу и локалну самоуправу. Градска оп-
штина Савски венац једна је од две изабране градске 
општине, међу 20 локалних самоуправа, које су добиле 
пакет подршке од Савета Европе и Европске уније, за 
унапређење управљања људским ресурсима, на кон-
курсу на ком је аплицирало преко 90 локалних само-
управа из целе Србије. 
На челу радне групе која ради на имплементацији овог 
пројекта у Управи ГО Савски венац је начелница управе 
Александра Кузмановић.

– Градска општина Савски венац је у претходних 
годину дана доста радила на унапређењу пружања 
својих услуга и комуникације са грађанима, али ако 
желимо свеобухватан и одржив развој и одржив 
ниво квалитета пружања услуга, неопходно је да 
појачамо капацитет општине за управљање људским 
ресурсима, јер тиме генерално доприносимо бољем 
управљању у самој општини. Људи који раде у 
општинама често од момента када су запослени па 
до пензије не пролазе одговарајуће обуке, а закони се 
мењају, мења се начин комуникације са грађанима. 
Неки од њих након низа година долазе на руководећа 
места, али без одговарајуће менаџерске обуке које 
то место подразумева. Овај пројекат је значајан јер 
представља суштинску реформу општинске управе, 
њеног начина рада и промену свести запослених и 
културе пословања у оквиру јавне управе, јер су за 
ефикасан рад управе неопходни стручни и мотивисани 
запослени. Он не подразумева новац, већ нешто што је 
много важније, а то је експертска помоћ и помаже нам 
да оснажимо систем управе, улажући у људе који раде 
у општини. – закључила је Александра Кузмановић.

Меморандум о сарадњи и разумевању, којим је 
омогућено унапређење функције управљања 

људским ресурсима, потписала је председница 
ГО Савски венац Ирена Вујовић, 27. фебруара 2017. 
године, у Скупштини града, заједно са представницима 
осталих локалних самоуправа које су добиле овај 
пакет подршке.  У оквиру пројекта током ове године 
биће одржано шест обука, које се односе, између 
осталог, на кадровски план, постављање радних 
циљева и оцењивање, са којима ће се руководиоци 
у Управи Градске општине Савски венац сусрести у 
наредном периоду.

Александра Кузмановић
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од идеје до реализације
зграда преуредили смо и претворили у играоницу за децу, а малишани 
из Савске су коначно добили простор за игру какав заслужују.

У склопу радова који су финансирани из буџета општине, ограђен је про-
стор у парку, постављена тартан подлога и мобилијар за игру – љуљашке,  
клацкалице и остали реквизити. Истовремено је обновљен и постојећи 
мобилијар, офарбане клупе, постављене ђубријере и изведени 
земљани радови.
Реализацијом овог пројекта, општина Савски венац је богатија за још једну 
играоницу за децу на отвореном.

РЕКОНСТРУИСАНА 
УЛИЦА ЉУТИЦЕ 
БОГДАНА

Улица Љутице Богдана, некада 
прекривена коцком преко 

које је био само пресвучен ас-
фалт, у потпуности је реконстру-
исана. Радовима у вредности од 
65 милиона динара обухваћено 
је 600 метара ка Аутокоманди, на 
делу од Сокобањске до Улице др 
Милутина Ивковића, будући да је 
горњи део улице реконструисан 
прошле године. 

Током извођења радова у Љутице Богдана, раднике ЈКП „Београд 
пут“ обишла је председница ГО Савски венац Ирена Вујовић заједно 
са градским менаџером и директором овог јавног предузећа. Ирена 
Вујовић је том приликом захвалила Граду Београду што излази у сусрет 
грађанима Савског венца и реализује њихове иницијативе, а једна од 
њих се односи и на уређење Улице Љутице Богдана. Она је такође под-
сетила да се изводе радови и у Улици Баје Пивљанина, да је завршена 
реконструкција тротоара на Зеленом венцу и у Вишеградској улици, 
као и реконструкција Улице Петра Чајковског. Председница општине 
је уједно најавила изградњу бициклистичке стазе до краја године, од 
Љутице Богдана до Незнаног јунака, реконструкцију Улице Александра 
Стамболиског, али и израду пројекта за реконструкцију Булевара кнеза 
Александра Карађорђевића.
 
Радови у улици Љутице Богдана завршени су у планираном року и обухва-
тали су потпуну замену коловозне конструкције, реконструкцију тротоара 
и такси стајалишта, израду дренажног система уз парк, као и нову верти-
калну и саобраћајну сигнализацију.

Тражили сте – градили смо
ОТВОРЕНО ИГРАЛИШТЕ 
ЗА ДЕЦУ У САВСКОЈ 
УЛИЦИ

Градска општина Савски венац 
спровела је у дело још једну 

иницијативу грађана. Запуштена зе-
лена површина између стамбених 
зграда у Савској улици код броја 
31, 31/1 i 31/2  потпуно је уређена и 
претворена у дечије игралиште.

Новоизграђено дечије игралиште 
отворила jе председница општине 
Савски венац Ирена Вујовић и том 
приликом рекла: 
– Општина Савски венац наставља 
са уређењем дечијих паркића 
и играоница на отвореном, али 
и са изградњом нових, као што 
је случај са овим игралиштем у 
Савској улици. На иницијативу на-
ших грађана, запуштену површину 
код пролаза између стамбених 

Своје иницијативе 
грађани могу да 

поднесу на писарници 
општине сваког 

радног дана, а ми 
ћемо се трудити да 
их као одговорна 
општинска власт 

спроведемо у дело.
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РЕАЛИЗУЈЕМО ИНИЦИЈАТИВЕ НАШИХ ГРАЂАНА

Општина Савски венац, у сарадњи са Градом Београдом и јавним 
комуналним предузећима, наставља са реализацијом иницијатива 

грађана везаних за уређење саобраћајне инфраструктуре на територији 
Савског венца. 

Радници ЈКП „Београд пут“ завршили су реконструкцију Улице Петра 
Чајковског. Такође, завршена је реконструкција тротоара и паркинга са 
десне стране Вишеградске улице, а у плану је и реконструкција тротоара 
са леве стране улице. Радови су обухватали рушење постојећег асфалта 
и бетона, израду ивичњака, бетонирање и асфалтирање.

Поред тога, радници ЈКП „Београд пут“ извели су радове на рекон-
струкцији саобраћајнице у Улици Баје Пивљанина на Дедињу, чија је 
вредност износила 1,8 милиона динара. 

Руководство општине ће и у на-
редном периоду водити рачуна о 
потребама грађана и иницирати 
пројекте,  са циљем да се свим ста-
новницима Савског венца обезбеде 
квалитетнији услови за живот.

УЛИЦА КОЧЕ ПОПОВИЋА 
ДОБИЛА ЈАВНО 
ОСВЕТЉЕЊЕ

Захваљујући доброј сарадњи 
општине Савски венац са 

Градом Београдом и ЈКП „Јавно 
осветљење“, улица Коче Поповића 
је у марту ове године први пут до-
била јавно осветљење.
Након молбе којом су се станари 
из улица Гаврила Принципа и Коче 
Поповића обратили општини Савски 
венац, ЈКП „Јавно осветљење“ је 
извело радове на уградњи јавне 
расвете у улици Коче Поповића, као 
и појачавање јавног осветљења у 
улици Гаврила Принципа.

Захваљујући сарадњи Града и општине Савски венац 
успешно је реализован велики број пројекта на 

територији наше општине. Све пројекте који се спро-
воде иницирала је председница општине још у периоду 
док је вршила дужност помоћника градоначелника. 
Сваки је осмишљен, спроведен и реализован са циљем 
да унапреди постојеће услове и грађанима обезбеди 
квалитетнији живот. Градска општина Савски венац, 
на челу са председницом општине Иреном Вујовић 
и њеним тимом, у наредном периоду наставља да у 
сарадњи са грађанима и Градом Београдом ради на 
подизању квалитета живота на општини Савски венац.
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Реконструисана је постојећа инсталација дојаве пожара, хидрантска 
мрежа, појачано осветљење, уређена благајна и тоалет за кориснике. 

–  Сви ми који живимо на Савском венцу знамо да је ова гаража била 
потпуно девастирана и без осветљења. Потпуна санација гараже 
представља још један пример добре сарадње грађана, општине и града. 
– истакла је Ирена Вујовић приликом обиласка изведених радова.

НОВО ЛИЦЕ КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ
ЗАВРШЕНА ОБНОВА СТАРИХ ФАСАДА

Проблем дотрајалих фасада није само питање изгледа нашег главног 
града и наше општине. Осим што нарушавају лепоту, дотрајале фа-

саде угрожавају и безбедност грађана. Акција обнове оронулих и пропа-
лих фасада у Карађорђевој улици, коју је спровео Град Београд, учинила 
је овај део наше општине безбеднијим, лепшим и уређенијим. Слике 
говоре више од речи, некада оронуле фасаде сада сијају новим сјајем.

Радови који су трајали 10 дана под-
разумевали су земљане радове,  
бетонски ископ за постављање 
каблова и уградњу стубова и 
светиљки. Вредност радова је изно-
сила 5,5 милиона динара.
Оваквим пројектима општина 
Савски венац наставља да подиже 
ниво безбедности и побољшава 
квалитет живота својих суграђана.

ОБНОВЉЕНА ГАРАЖА У 
УЛИЦИ ДР АЛЕКСАНДРА 
КОСТИЋА 

Крајем марта месеца обновљена 
је гаража у Улици др Алексан-

дра Костића. Завршетак радова 
обишла је председница Градске 
општине Савски венац Ирена 
Вујовић и том приликом захва-
лила Граду Београду, градском 
менаџеру и „Паркинг сервису” на 
ангажовању у овом пројекту. 

Акцијом обнове гараже у Улици др 
Александара Костића, обухваћени 
су грађевински, молерско-фар-
барски и инсталатерски радови, а 
освежена је и делимично уграђена 
нова хоризонтална и вертикална 
сигнализација. Поправљене су 
конструкције оштећене због 
прокишњавања, саниран плафон и 
стубови, као и кишна канализација. 
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ОТВОРЕНА САОБРАЋАЈНИЦА ЗА ПРИСТУП 
ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ „ПРОКОП“ 

Од 20. јуна у функцију је стављена саобраћајница са инфраструктуром и 
мостовском конструкцијом за приступ Железничкој станици „Београд 

– Центар”, познатијој као Прокоп, а радови ове велике инвестиције, 
вредне 429 милиона динара, завршени су у предвиђеном року.

Отварању саобраћајнице присуствовала је председница ГО Савски венац 
Ирена Вујовић са градоначелником Београда Синишом Малим и осталим 
градским и општинским функционерима.

Према речима Синише Малог, станица Прокоп је неопходна како би се из-
местила главна железничка станица из Савског амфитеатра и у исто време 
отворио простор за другу фазу развоја пројекта „Београд на води”.
– Презадовољан сам урађеним послом, поготово естетским решењем, а 
сада нам предстоји да изаберемо једног од заинтересованих инвеститора 
како бисмо довели до краја изградњу станичне зграде и уз комерцијалне 
садржаје ставили тачку на овај важан пројекат. – рекао је градоначелник. 

Он је додао да се до краја године очекује почетак изградње нове аутобу-
ске станице у Блоку 42. 
– Предвиђено је да радови трају 18 месеци, а реализација омогућава 
измештање главне аутобуске станице. На тај начин не само да ће гужве у  цен-
тру града бити мање, већ ћемо добити два репрезентативна инфраструктурна 
објекта – нову железничку и аутобуску станицу. – истакао је Мали. 

Отварањем приступне саобраћајнице потпуно је стављена у функцију и 
железничка станица која је отворена почетком прошле године.

топ тема

У оквиру „Дана Бео-
града у Москви” у 
главном граду Руске 

Федерације, потписан 
je Протокол о  сарадњи  
између Управе Централног 
административног округа 
града Москве и Градске 
општине Савски венац.

Протоколом је предвиђено 
јачање партнерских и 
пријатељских односа 
између Централног ад-
министративног округа 
града Москве и Општине 
Савски венац кроз сарадњу 
у областима образовања, 
културе, спорта и туризма. 

Документ подразумева 
и унапређење разме-
не професионалних и 
специјалистичких иску-
става на пољу становања, 
унапређења животних 
услова, послова који се 
тичу јавног земљишта, 
јавне безбедности, као и 
развијање добре управе. 
Такође,  обе стране су се 
сагласиле да наставе да 
унапређују сарадњу на 
основу пријатељства  и 
међусобног разумевања 
и договориле се да у 
наредном периоду буде 
организована и узвратна 
посета колега из Москве.
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топ тема

Потписан Протокол о сарадњи између 
Градске општине Савски венац и Централног 

административног округа града Москве
– Акценат је на сарадњи у об-
ласти културе, туризма, рада 
управе и све то са најважнијим 
циљем да се унапреде услуге 
које пружамо грађанима. Оно 
што градови и државе чине 
на макроплану, општине и ло-
калне самоуправе треба да 
настављају у микросфери, јер су 
оне најдиректније повезане са 
грађанима и знају све њихове 
потребе.  – рeклa je тoм при-
ликом председница општине 
Савски венац Ирена Вујовић.

Споразум су потписали председ-
ница Градске општине Савски ве-
нац Ирена Вујовић и Владимир 
Говердовскиј, председник 
Централног административног 
округа града Москве.
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за наше грађане
БЕСПЛАТНИ ИЗЛЕТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ У 
ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНE САВСКИ ВЕНАЦ 
Током марта месеца Градска општина Савски венац организовала је 
бесплатне  једнодневне излете за 450 пензионера са територије оп-
штине и обилазак једног од најлепших манастира у Шабачкој епархији. 
Пензионери су посетили манастир Каона и Цркву Светог Архангела 
Михаила, која се налазе у близини места Драгиње, а на поласку их је, као 
и обично, испраћала председница општине Ирена Вујовић.

За наше најстарије суграђане том приликом обезбеђен је обилазак 
комплекса манастира Каона у пратњи игумана,  а обишли су и извор са 
лековитом водом,  пећину  и рибњак. Након обиласка манастира, упри-
личена је посета споменику палим борцима у Боју на Мишару, а за крај 
излета остављен је град Шабац, где је за све пензионере организовано 
дружење и ручак.

Руководство Градске општине Савски венац води одговорну социјалну 
политику када су у питању најстарији суграђани и настоји да различитим 
активностима и бесплатним програмима подиже квалитет њиховог сло-
бодног времена. На иницијативу председнице општине Ирене Вујовић, 
из општинског буџета су опредељена средстава за организовање бес-
платних садржаја за пензионере, а због великог интересовања бесплатни 
програми су постали део редовних активности општине. 
Током јула месеца за наше пензионере општина ће организовати бес-
платно крстарење Савом и Дунавом, док се наредни једнодневни излети 
планирају од августа. Детаљније информације и обавештење о начину 
пријаве биће благовремено истакнути на сајту општине.

ОПШТИНА САВСКИ 
ВЕНАЦ ОБЕЗБЕДИЛА 
ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ ЗА 
ПОЛАГАЊЕ МАЛЕ МАТУРЕ
Први пут ове године, a у циљу 
смањења трошкова које родитељи 
имају приликом припреме деце 
за упис у средње школе, oпштина 
Савски венац обезбедила je бес-
платну припремну наставу за мале 
матуранте са своје територије. 
Учешће  у припремном програму 
узело је oкo 50 одсто ученика ос-
мих разреда из свих шест основ-
них школа са територије општине 
Савски венац, што jе значајан 
показатељ заинтересованости 
ђака за овај програм.

Ученици подељени у осам група, 
сваког викенда, наизменично су 
похађали часове из математике и 
српског језика и књижевности, које 
je у просторијама општине изводило 
13 предавача. Групе су се састојaлe 
од мањег броја ученика,  што je обе-
збедило интерактиван рад са децом.

Ученици завршних разреда основ-
не школе који су наставу похађали 
исказали су велико задовољство 
како условима у којима су радили, 
тако и понуђеним програмом, који 
je омогућио да утврде стечено 
знање и да се боље припреме за 
полагање мале матуре.  
Пројекат бесплатне припремне на-
ставе је почео да се спроводи 25. 
марта, а настава у просторијама 
Канцеларије за младе Савски венац 
одвијала се до 28. маја.

Информације о бесплатним програмима у 
организацији општине грађани могу добити 

позивом на број телефона 011/2061-800 
или путем имејла: besplatno@savskivenac.rs
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БЕСПЛАТНА КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА ЗА ДЕЦУ
Градска општина Савски венац у сарадњи са Удружењем Центар за 
друштвено учешће у здрављу Food to health започела је са реализацијом 
пројекта „Школа здравља“ намењеном деци са територије општине 
Савски венац. У оквиру наведеног пројекта, а у сарадњи са Физио цен-
тром вршени су током јуна месеца бесплатни специјалистички пре-
гледи постуре тела деце, узраста од I до V разреда основне школе, у 
просторијама ДКЦ Мајдан.

Доктор, специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације, на 
основу извршених прегледа, ут-
врдио је постојање дефоримитета 
стопала, колена, кукова и кичме-
ног стуба код деце и у сарадњи са 
стручним тимом физиотерапеута 
направио индивидуални план ко-
рективних вежби за децу којима 
је корекција постуре потребна. 
Деца ће од септембра изводити 
корективне вежбе под надзором 
физиотерапеута, који ће их кори-
говати и активно учествовати у 
њиховом раду. 

Због великог интересовања, бесплатни прегледи се настављају од сеп-
тембра, а у програм корективне гимнастике општина ће укључити и децу 
предшколског узраста.
Родитељи могу заказати преглед позивом на број телефона општине 
011/2061-800 или путем имејла: besplatno@savskivenac.rs

БЕСПЛАТНА ШКОЛА 
ФУДБАЛА У ФУДБАЛСКОМ 
КЛУБУ „ГРАФИЧАР“
Градска општина Савски венац 
у сарадњи са фудбалским 
клубом „Графичар“ 
организује 
бесплатну школу 
фудбала за дечаке 
и девојчице са 
територије општине 
Савски венац, узраста 
од 10 до 12 годинa. 
Упис се може извршити 
сваког дана од 10 до 16 часова, 
у просторијама клуба, на адреси 
Васе Пелагића 31.

Школу ће водити лиценцирани 
тренери са искуством, а тренинзи 
ће се одржавати у Дечијем кул-
турном центру Мајдан и на терену 
фудбалског клуба „Графичар“.

Контакт телефони на које 
родитељи могу добити ближе 
информације: ФК „Графичар“ 
011-2650-429 или 063-1343-170 
или ДКЦ Мајдан 011/3692-645.



www.savskivenac.rs

12 Јул 2017.

Фонтана на Славији, само један део пројекта 
„Славија“, већ је постала права атракција. На месту 

где се сусрећу, окупљају, друже и растају Београђани, 
а све чешће многобројни туристи, на самој граници 
између Савског венца и Врачара, сада имамо гранди-
озну градску фонтану са 800 квадратних метара во-
дене површине, 350 млазница, 370 рефлектора унутра 
и 75 споља и са висином млаза од 16 метара.

Водени плес сe изводи у пратњи музике која се 
емитује два пута дневно – радним данима од 9 до 11 
и од 20 до 22 часа и  викендом од 9 до 12 и од 18 до 22 
часа. Поред музичке фонтане, потпуно уређење Трга 
Славија очекује нас у новембру ове године. Aутобуси 
ће у овој саобраћајној зони имати посебну траку, што 
раније није био случај. 

Изградња музичко-светлосне фонтане трајала је нешто 
више од шест месеци, а вредност радова износила је 
око 1,8 милона евра.

Нови симбол града

у фокусу ФОНТАНА НА СЛАВИЈИ
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у сарадњи са
Ана Брнабић је приликом посете 
истакла да је општина Савски ве-
нац  јако добар пример како се 
подстиче омладинско предузет-
ништво, a уједно је указала и на 
важност постојања простора по-
пут овог у свим општинама, који 
ће бити на располагању младим 
људима да могу да се остваре 
и да након подршке коју овде 
добију оснивају своје компаније и 
запошљавају људе.

Своје пројекте тада су пред-
ставили млади који пословне 
идеје реализују у оквиру пројекта 
„Coworking 47“, а који се односи 
на послове из области креативне 
индустрије, укључујући ИТ сектор, 
програмирање, графичку, реклам-
ну, аудио и видео продукцију, 
дизајн фотографија, веб дизајн, 
дизајн мобилних апликација и 
остале креативне послове.  

Овај пројекат је одобрен оп-
штини Савски венац од стране 
Министарства омладине и спорта, 
а на основу Јавног конкурса за под-
ршку јединицама локалне само-
управе у споровођењу омладинске 
политике на локалном нивоу. 

Такође, присутнима су се предста-
вили и учесници Каравана омла-
динског предузетништва, којима 
је општина Савски венац, након 
потписивања споразума о сарадњи 
са Привредном комором Србије, 
бесплатно уступила просторије 
Канцеларије за младе како би реа-
лизовали своје предузетничке идеје.

Најбоље место за састајање
КАНЦЕЛАРИЈA ЗА МЛАДЕ САВСКИ ВЕНАЦ

У циљу да се што више младих са територије Савског венца укључи у 
предузетничке подухвате, општина Савски венац труди се да под-

стиче предузетништво младих пратећи политику Владе Србије по питању 
смањења незапослености младих људи. 

Канцеларија за младе Савског венца добар је пример како ова настојања 
општине функционишу у пракси. 

Млади који реализују своје start-up пројекте у просторијама наше 
Канцеларије, током марта месеца, имали су прилику да угосте 
премијерку Србије, а тадашњу министарку државне управе и локалне 
самоуправе Ану Брнабић, кoja je у пратњи председнице општине Ирене 
Вујовић посетила Канцеларију за младе Савски венац. 
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Догађају су присуствовали и представници Startit центра Београд, који су 
пре неколико година свој рад започели у истим овим просторијама. 

Поред наведеног, било је речи и о регионалном пројекту New Generation 
Skills, у коме учествује седам земаља и који se финансира из IPA фон-
дова, а општина Савски венац га спроводи у својству партнера, али и 
о пројекту за унапређење функције управљања људским ресурсима у 
локалној самоуправи, који спроводи Управа ГО Савски венац у сарадњи 
са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном 
конференцијом градова и општина, а чији су донатори Европска унија и 
Савет Европе.

Посета je завршена свечаним потписивањем уговорa између општине 
Савски венац и Удружења „ПХП Србија” за реализацију пројекта „ИТ 
предузетништво за младе – едукација и јачање ИТ заједнице“, на ос-
нову кога ће младима бити обезбеђене обуке и едукација из области 
програмирања, током јула 2017. године.

ДОДЕЉЕНО 12 ШКОЛАРИНА ОДАБРАНИМ 
УЧЕНИЦИМА У ОКВИРУ АКЦИЈЕ „УМ ЦАРУЈЕ“

Градска општина Савски венац прва је београдска општина у чијим 
се основним школама реализује пројекат „Ум царује“, кojи до-

води до побољшања пажње, концентрације, меморије и логичког 
закључивања код деце. 

У оквиру овог пројекта половином маја 2017. године, дванаест ученика 
шестих разреда из четири основне школе са територије општине Савски 
венац добило je школарину у виду ваучера за похађање програма мен-
талне аритметике – Суан Пан. 

У сарадњи са општином Савски 
венац, програм реализује 
Образовани центар Вијугица, кojи 
јe за финансирање школарина 
основцима из општине Савски ве-
нац донирао ваучере у вредности 
од 750 хиљада динара. 

Суан Пан ментална аритметика 
је међународни програм за 
истицање потенцијала и јачање 
пажње, концентрације, меморије 
и самопоуздања, а дуги низ го-
дина се спроводи у градовима 
широм Европе. Сам методички 
пакет заснива се на раду на аба-
кусу, психолошким тестовима и 
игровним активностима. Резултати 
програма су мерљиви и транспа-
рентни, тако да се напредовање 
и постигнућа деце јасно графички 
приказују кроз период од осам 
месеци, колико програм траје. 

Похађање овог алтернативног 
вида образовања омогућено је 
ученицима из основних школа 
„Петар Петровић Његош“, „Војвода 
Радомир Путник“, „Радојка Лакић“ 
и „Војвода Мишић“, а одабир деце 
реализован је путем радионица 
које су едукатори Образовног цен-
тра Вијугица одржали у наведеним 
основним школама.

Oпштина Савски венац je поуз-
дан савезник својим најмлађим 
суграђанима, како кроз разне 
програмске активности које су 
деци доступне у ДКЦ Мајдан 
потпуно бесплатно, тако и кроз 
подршку пројектима значајним за 
побољшање њихових свеукупних 
потенцијала. Ту тежњу и праксу 
општина ће наставити и убудуће.



Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

15Јул 2017.

Другопласиране и трећепласиране екипе добиле су као поклон заштитне 
кациге за вожњу бициклом, док су екипама које су освојиле четврто ме-
сто уручене дипломе. Сви учесници у такмичењу добили су брошуре о 
безбедности деце у саобраћају.

Ово је још једна активност општине Савски венац на пољу саобраћајног 
образовања и васпитања деце као кључног елемента за унапређење 
њихове безбедности у саобраћају.

Зато што нам је безбедност 
деце на првом месту
СПРОВЕДЕН ПРОЈЕКАТ 
„КАКО БИТИ БЕЗБЕДНИЈИ 
У САОБРАЋАЈУ“

Безбедност деце у саобраћају 
једна је од тема којом се општина 

Савски венац бави континуирано и 
одговорно. У том циљу је за учени-
ке нижих разреда основних школа 
са територије Савског венца орга-
низовано општинско такмичење у 
познавању основних начела безбед-
ности у саобраћају, које је одржано у 
просторијама општине. 

Такмичење је део пројекта „Како 
бити безбеднији у саобраћају“, одо-
бреног на основу јавног позива који 
је расписала општина, а спровело 
Удружење „Савет за безбедност у 
саобраћају”. Реализацију пројекта 
је финансирао Секретаријат за 
саобраћај Града Београда, док је 
подршку пружила Агенција за без-
бедност у саобраћају.

За најбоље екипе и њихове школе 
обезбеђене су вредне награде.
Тако је првопласирана екипа 
првог и другог разреда награђена 
бициклом за коришћење у школи, 
док су првопласиране екипе 
трећег и четвртог разреда добиле 
лаптоп рачунар.
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интервју СОЊА ЛАПАТАНОВ

Рођена у Битољу, у Македонији, по завршетку гимназије и балет-
ске школе Лујо Давичо у Београду, постаје сталнa чланица балета 
Народног позоришта у Београду, где је током двадесетрогодишњег 

стажа као истакнути солиста наступала у представама текућег ре-
пертоара. Стипендију владе СССР за стручно усавршавање у Москви на 
Државнoj академији позоришних уметности (ГИТИС) добија 1977. године. 
По завршетку стручног усавршавања и стажирања у Бољшој театру, 
стиче квалификацију кореографа и педагога. По повратку у Београд, по-
ред активног играња, посвећује се кореографији, у којој постиже запажене 
успехе, постављајући нове стандарде у овој области.
Посебно заинтересована за модеран израз у балету, 1984. године одлази на 
школовање у Њујорк, у Pepsi Bethel American Authentic Jazz Dance Theatre.
За свој стваралачки рад добила је одличне оцене публике и критике, a до-
битник је и многобројних значајних југословенских и српских стуковних и 
друштвених признања и награда - Стеријине награде за сценски покрет 
и кореографију, две годишње награде Народног позоришта из Београда 
за улоге у балету Петар Пан и Сан летње ноћи, награде Културно - про-
светне заједнице Београда „Златни беочуг”, која се додељује за трајни 
допринос култури и успешнији духовни живот града и посебног Признања 
за врхунски допринос националној култури у Републици Србији.

Као страствени глобтротер пропутовала је преко 100 земаља широм планете. Спoj израженог авантури-
стичког духа и таленат за писање који од ране младости негује изродио је предивне путописe које конти-
нуирано објављује у тиражним дневним листовима, часописима, ревијама и магазинима, а репортаже на 
релевантним ТВ станицама.
Путописном прозом почиње да се бави 2006. године. Од тада до 2016. године, објављено  je њених  шест 
књига путописа „У скутима Хималаја“, „Рајска острва“, „Мама Африка“, „Мундо Маjа“, „Млечни пут океана“ 
и „Зелени континент“. 
Као успешна и читана ауторка, Соња Лапатанов, страствени путник и писац репортер, својим изузетним 
књигама путописа успела је да се попне у сам врх најчитанијих књига издавачке куће Дерета, чему у прилог 
говоре распродати тиражи и велико интересовање читалаца за жанр који ауторка негује.

Добитница сте бројних при-
знања и награда, колико  Вам 
то значи и која Вам је награда 
најзначајнија и најдража?
Награде ми значе, посебно стру-
ковне, као и оне друштвене. 
Посебно сам поносна што је на 
основу мог рада 1995. године 
установљена Стеријина награда за 
сценски покрет и кореографију. 

До тада игнорисаној кореогра-
фији и сценском покрету дато 
је на значају. Постали су битни 
елементи редитељског кон-
цепта и самих представа у сав-
ременом театру, а као посебна 
категорија добили су заслужено 
место у сазвежђу југословенских 
и српских позоришних награда.

Поред многобројних награда 
и признања која сам добила за 
свој стваралачки рад, та ми је 
најдража и најзначајнија. 

Стекла сам и неколицину сјајних 
диплома и сертификата, међу 
њима и за летење балоном изнад 
Серенгетија, прелазак Екватора и 
Ракове обратнице, обилазак пла-
нинских горила у националном 
пaрку Рувензори у Уганди,  за-
тим Рта Хорн, северног Артичког 
круга, залива Нуево у Патагонији, 
локалитета Мачу Пикчу у Перуу, 
а приликом посете Јерусалиму, 
стекла сам титулу хаџи. Оно што 
ме веома радује је сазнање да ће 
после седам година, колико су 
биле загубљене, на светлост дана 

изаћи табле са отисцима шака у 
малтеру, близу двеста јавних лич-
ности које су свако на свој начин 
дали допринос у обнови Авалског 
торња. Међу њима су и отисци 
мојих шака. Поред торња, биће то 
још једна атракција за посетиоце 
наше Авале, планине плаве. 
 
Обишли сте скоро цео свет. 
Да ли сте неку дестинацију желели 
да посетите, а нисте, и која је земља 
оставила најјачи утисак на Вас?
Наша планета је лепа и велика, 
живот је један, а време не чека. 
Зато ће ми, нажалост, неки 
глобтротерски снови остати 
недосањани. Али не само због 
времена које неумитно пролази 
већ због многих дестинација које 
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више нису доступне због ратова, 
револуција, епидемија, поплава, 
клизишта, вулканских ерупција, 
земљотреса, који су их уништили и 
учинили недоступним. 

А ко је главни кривац за све то? 
Човек, који систематски уништава 
планету земљу, а она нас за сада 
опомиње и подсећа да морамо да 
се замислимо над њеном судбином. 

Желела бих да посетим Антарктик. 
Најјачи утисак на мене су оставили 
Индокина и мајански свет због 
културно-историјских целина и 
јединствених споменичких ком-
плекса, Африка увек због људи 
и Француска Полинезија, као 
овоземаљски рај.  
 
Да ли бисте саветовали девојчице 
да се баве балетом и на шта бисте 
им прво указали?
Балет је веома озбиљна уметност 
која тражи велика одрицања и 
жртве. Зато девојчице и дечаци 
који желе да се баве балетском 
уметношћу и да се остваре као 
уметници треба да знају да их 
очекује трновит пут, као и да 
морају да воле оно што раде и 
да раде оно што воле. Све остало 

спада у домен рекреације, забаве, 
стицања лепог понашања и 
држања. То може да се научи у 
разним приватним школицама и 
студијима и не изискује похађање 
државне балетске школе. 
 
Каква је данас ситуација у балету 
и у култури уопште у односу на 
време када сте Ви били активни?
Разлика је драстична. Све се про-
менило. Држава балетске умет-
нике већ одавно ништа не пита, а 
балет је пасторче српске културе. 
Читав простор је дужи низ го-
дина запуштен на свим нивоима. 
Запуштено је образовање, репер-
тоар, педагошки кадар, корео-
графи, гостовања. 

Ситуација није боља ни у оста-
лим културним делатностима. 
Заборавило се да је култура пред-
услов квалитета и идентитета 
једног народа. 

Ја сам као талентована ученица 
постала члан ансамбла балета 
Народног позоришта, одмах по 
завршетку балетске школе. Знало 
се тада ко може и зашто да по-
стане члан ансамбла, критеријуми 
су били веома строги. 

Поштовала су се правила и ко-
декси понашања, радна дисци-
плина је била на високом нивоу и 
ништа се није препуштало случају.

Ми смо били колектив, породица 
и заједница окупљена око истог 
циља, исте мисије, поштовања 
према професији и нашој публици. 

Представе се нису отказивале због 
нечије повреде, јер су постојале 
алтернације, нити због нечије про-
фесионалне ароганције. Никоме 
ни на памет није падало да одбије 
или да каже „не, нећу“. Данас је 
најлакше отказати представу и на-
самарити публику. 

Да ли сте остварили све своје 
снове или још увек имате неку 
неиспуњену жељу?
Многе снове сам остварила и даље 
их остварујем, а жеља увек има, 
међу њима и оних неиспуњених.
 
Какви су Вам планови за 
будућност, да ли је у припреми 
нека нова књига или путовање?
Планирам да останем здрава, то је 
у мојим годинама најважније. 
Припремам књигу „Мама Африка 2”, 
а на јесен путујем на Мадагаскар. 

Соња Лапатанов је члан 
Удружења балетских уметника 
Србије (УБУС), на чијем је челу 
била од 2004. до 2012. године, 
Удружења књижевника Србије 
(УКС),  Удружења новинара 
Србије (УНС), Међународног 
клуба жена у Београду 
(IWC), генерални секретар 
Међународног савета за игру 
(CID UNESCO Belgrade section).



www.savskivenac.rs

18 Јул 2017.

мој Савски венац има

РАДИОНИЦА ЗА ИЗРАДУ ЛАМПИ И 
АБАЖУРА „ПАУНОВИЋ”

Драганов прадеда дошао је у Београд из 
Немачке, где је водио стругару. Након Другог 

светског рата, две генерације касније, отац 
Драгана Пауновића био је један од првих електри-
чара у Београду. Не само да је основао своју само-
сталну радњу, него је постао и проналазач. 

Драган Пауновић, данашњи власник радње, уместо 
да наследи оца, који је патентирао посебне осигу-
раче, а шездесетих година измислио електричне спи-
ралне грејаче за каљеве пећи, који су у то време били 
веома популарни (јер загрејати пећ електричном 
енергијом  било је много чистије и тада јефтиније, 
него дрветом и угљем), уместо тога,  специјализовао 
се за прављење лампи и абажура од месинга, дрвета 
и других материјала. 

Сарађује са ливцем и токаром, а трећи му помаже да 
направи рамове за сенила за лампе. У међувремену 
ради за архитекте и ентеријеристе, будући да радња 
сама не доноси пуно, како каже, откад је средња 
класа готово нестала. Данас је Драган Пауновић, уз 
помоћ свог брата, постао човек за све занатлија, трго-
вац, организатор и пословођа. 

Иако су променили делатност, данас су познати по 
својим абажурима и лампама као што им је отац био 
познат по грејачима и грејалицама. 

Сенило за лампу обично људи зову абажур (од фран-
цуске речи abat-jour), а један типичан облик лампе 
зове се ширм, јер долази из Аустроугарске. Курцшлус, 
шрафцигер, борер и фасунг су само неки од немачких 
израза који се појављују у вокабулару електричара.

БОМБОНЏИНИЦА „БОСИЉЧИЋ”

На белом мермерном камену, радној површини 
бомбонџије, ратлук (rahat lokum, што у преводу 

са турског значи „задовољство за грло”) сече се на 
мале коцке, затим се уваља у прах шећер и на крају 
запакује. Исто тако, на тој радној површини раз-
лива се и дели врела маса за бомбоне и лизалице. 
Што је већи и дебљи камен, то се маса брже хлади, 
а газда је богатији. 
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Деда Живорада и Бранислава Босиљчића имао је 
најмању радионицу од само двадесет осам квадрата 
и најмањи камен као радну површину. Због тога су га 
друге бомбонџије задиркивалe речима: „Ти си један 
мали мајстор!”. Ипак,  када је ратлук у питању, једини 
je који је до данашњег дана опстао у Србији. 
„Деда је дошао у Београд када му је било дванаест 
или тринаест година. У селу је имао много браће и 
сестара… Нису могли да се прехране. Због тога га је 
отац довео у Београд и оставио самог да се сналази. 
Прво je радио у луци као физички радник, затим је 
почео да помаже у пекари, носиo je џакове брашна. 
Убрзо га је газда препоручио свом пријатељу 
бомбонџији,где је, на почетку, уместо брашна прено-
сио џакове шећера, а касније и изучио занат.”

После Другог светског рата, када су вашари ушли у 
моду, углавном је тамо продавао робу. У то време, у 
кафанама је било незамисливо наручити голу кафу 
– кафу без ратлука. Након 1945. године, држава је 
занатлије оптеретила порезима тако да су многи мо-
рали затворити своје радње. Један дедин колега је из 
беса, због непристојног понашања инспектора, изба-
цио казан кроз излог своје радње. Деда је тада гово-
рио да се уплаши увек када види кожни мантил. 
Неке радње су тада национализоване како би кон-
диторска индустрија напредовала. За то време деда 
је производњу преселио у свој стан и производио 
кришом. Тако је било све док се порески систем није 
стабилизовао 1962. године, када је у крају Савамала 
отворио своју радњу. Пре Другог светског рата Сава-
мала је и дању и ноћу била најживљи део града са 
огромним бројем занатских радњи и кафана, а река 
Сава је била граница где се одвијала велика трговина. 

После рата је све замрло. Сада постоје планови за 
обнову овог краја, приступ обали би требало да буде 
проширен. Ми свакако остајемо овде па ћемо ви-
дети како ћемо се уклопити у нове планове”, за крај 
нам је рекао Живорад Босиљчић, власник последње 
бомбонџијске радионице у Београду. 
Српска реч licitar, која се односи на лицитарска 
срца, потиче од аустријске речи Lebzelten. Процват 
лицитарског заната десио се за време Аустро-
Угарске монархије, када су лицитари кували медо-
вину, изливали свеће и правили лицитарска срца. 
Раније је био обичај да младић на вашару купи 
својој девојци црвено, шећерном глазуром укра-
шено лицитарско срце, са огледалцем у средини, 
како би се она огледала у њему, што би значило да 
је освојила његово срце. То је био, такорећи, вид 
веридбе. Лицитарско срце је раније било јестиво, а 
данас се званично третира као нејестиви сувенир.

КАПАЏИЈСКА И ШЕШИРЏИЈСКА 
РАДЊА „КАПА РАДЕ”

Капаџијска радња Капа Раде, већ три генерације 
у породичним рукама, једна је од најстаријих 

трговина у Балканској. Кућа је заштићена као спо-
меник културе. 1944. године у њеном подруму од-
ржан је састанак комунистичког покрета отпора 
за ослобођење Београда од фашизма; 
Тито је такође био присутан.

Своју самосталну капаџијску радњу Капа Раде, 
1950. године отворио је Радослав Стефановић. Од 
тада до данас, ово место чува тајне капаџијског и 
шеширџијског заната. 
Неки се шешири и капе чак и сада раде на маши-
нама на којимa је рађено пре готово седам деценија. 
„Овде можете наћи све што замислите, а ако не 
нађете, шта год  да сте замислили, можемо да 
нaправимо”, рекао нам је Горан Милошевић.



www.savskivenac.rs

20 Јул 2017.

Умеће и вештину заната није наодмет стећи, те ће и 
чувену радњу и посао, надамо се, наследити неко од 
троје деце садашњег власника. „Ако не буду ишли на 
школе, увек имају шта да раде”, каже Горан кроз ос-
мех, присећајујући се свог капаџијског почетка...

Деведесетих година, које је обележила инфлација, 
учио је занат аутомеханичара, али пошто су плате 
запослених биле јако ниске, Горан је морао да се сна-
лази радећи друге послове. Почетком двехиљадите 
године је, када је његов таст отишао на одмор, био 
његов први радни дан као шеширџије.

„И дошао ја у радњу, ништа ти ја везе нисам имао, 
значи – ни како се шта зове; снимао се неки филм, 
италијанско-српска копродукција у Београду; и дођу 
они, требају им морнарске капе; десет људи је до-
шло у радњу, заједно са преводиоцем и режисером; 
ја назовем Ђуру, капаџију који је ту у крају радио, 
а он ће мени овако: Све прихватај, све можемо 
да урадимо. Ја нисам имао појма, веруј ми, значи, 
ништа. Ја кажем: Па добро, Ђуро, али како? После 
када је дошао и сео, каже: „Гледај, ја сам радио 
шапке српске војске за време краља Александра; 
радио сам и поправку немачких шапки за време 
Другог светског рата; а и за Тита шешире сам шио; 
научиће тебе Ђура све што треба.”

За свако време шила се одговарајућа капа: 
сицилијанске капе и денди качкети, шапке 
московљанке и лењинке. Комунисти су носили 
кожне мантиле, те уз њих и кожне капе. Данас се 
прави све могуће: летњи шешири, зимске капе, 
енглески шешири и тако даље.

Пре Другог светског рата, прича капаџија, шешир је 
био статусни симбол. Индустријалци су носили ци-
линдре, полуцилиндре и шешире. Радници су носили 
качкете. Комунисти су се борили за равноправност и 
једнакост, па је тако раднички качкет постао њихов 
заштитни знак. Људи су и упркос томе носили панама 
шешире и још свакакве друге. Чак је и сам Тито виђан 
са панама шеширом.

ТАШНЕРСКА РАДЊА „ЗЛАТКО”
РАДЊА ЗА ПОПРАВКУ ТОРБИ, КОФЕРА 
И КОЖНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ 

Ова ташнерска радња постоји од 1912. године, 
a њен тадашњи власник, Аустријанац из Беча, 

вратио се у своју домовину 1941.  године, када је рат  
стигао у Србију. Његов најбољи мајстор Златко, 
звани Чича, преузео је радњу у којој је, како се при-
чало, добио налог да изради 30 хиљада ђачких торби 
од данас за сутра. Чича је у дворишту изградио радне 
површине и машине - „Фабрику под отвореним небом”, 
како је београдски дневник Политика извештавао.

У Балканској 45 и даље се налази ташнерска радња 
„Златкo”, која од оснивања 1946. године до данас, 
сем недељом, ради свакога дана. Главни мајстор, 
Славко Милосављевић, у истој радњи је и радио док 
му је стриц био жив, а и онда када је радњу преузела 
Славкова рођена сестра, па и данас када радњу држи 
са синовцем који ју је наследио.

„Ради се, има за толико да се плате све дажбине и 
за неку пристојну плату, а мало што остане и да се 
уложи у материјал”, каже Славко и са дозом сете 
каже да је проблем то што нема ко да помогне јер 
„младе то не занима, a да би  радио како треба, мо-
раш да волиш овај посао”. 
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„Млади треба да завршавају школе, подржавам то. 
Али морам да кажем да је занат злато”, каже Славко 
кроз осмех додајући: „Надам се да ћемо негде не-
како из рукава извући неког из породице ко ће ме за-
менити и наставити традицију”.

НАЈПОЗНАТИЈИ БЕОГРАДКИ ТАШНЕР ЧИЧА 
Најпре је Чича радио све на црно. Посао се радио од 
јутра до мрака и одмах по завршетку наплаћивао, 
a радник би одлазио, следећег дана би дошао по-
ново или не би… 
Сви у Београду  познавали су Чичу, старији и деца, 
глумци и политичари. Док је он у својој радњи пра-
вио ташне по мери, причао је са муштеријама, пио 
кафу и ракију. Чича је изгледао као градоначелник 
- беле панталоне, сако, шешир са широким ободом, 
уски бркови. A волео је да изађе горе код хотела 
Москва на Теразијама, у кафеима да седи. Бацао 
је новац око себе, плаћао музику и пиће за госте. 
Забаве  никада није недостајало у Београду.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ОРИЈЕНТ” У 
БАЛКАНСКОЈ 36

У Балканској 36, преко пута чувеног ташнера, на-
лази се и позната послатичарница „Оријент”. 

Баш тако како се зове, таквог је и укуса све што се 
може пробати у овој чувеној посластичарници коју већ 
двадесет година води посвећени и вредни брачни пар. 

Мајстор, који је ту већ око 20 година, каже нам како 
се асортиман колача није много мењао, те да и даље 
имају неколико врста алве, од којих издваја чоколаду 
и ванилу, сутлијаш, баклаву, жито са шлагом, бели 
суџук, бозу и лимунаду... Ови слатки укуси детињства 
наших старијих суграђана могу се и даље наћи у по-
сластичарници „Оријент”. 

Бели суџук, бал суџук и бела алва данас се могу наћи 
само у посластичарници „Оријент” у Балканској 36. 
Бал суџук, уролан ратлук са укусом руже и орасима, 
посут прах шећером, још једна је тајна коју чува ова 
посластичарница. Наравно, ту су и много познатије 
кокос бомбице, урмашице, пуслице, ораснице, ба-
клаве, тулумбе, сутлијаш, жито са шлагом...

Слатки укус ваља допунити чашом лимунаде или 
бозом – пићем које се прави од кукурузног брашна, 
воде и квасца. Чашу шприцера, мешавину лимунаде 
и бозе, Београђани могу да попију још само у овој и 
неколико других посластичарница чија су врата отво-
рена пре Другог светског рата.

„МИРАЗЧИЕВ”
ЛИМАРСКО-БРАВАРСКА РАДЊА

Зоран Миразчиев, по занимању металостругар и 
машински техничар, изучио је занат од оца. Кад 

свакодневно гледате једно те исто, сигурно ћете 
то једног дана и заволети, а ја сам као дете често 
био овде у радњи. – нагласио је Зоран. 

Његов деда је био шнајдер, а отац је водио лимарску 
радњу у Штипу, у Македонији, пре него што се са 
својом супругом и новорођеним Зораном преселио у 
Београд. Најпре је његов отац ортачки водио радио-
ницу са својим течом, у Сарајевској 38, а касније ју је 
преузео на себе. Када је радња срушена, преселио 
се неколико кућа даље, у број 44. Од 1998. његов син 
Зоран Миразчиев је власник радње. 

Као лимар и бравар, Зоран производи различите 
ствари: грађевинску галантерију, архитектонске 
украсе, као што су, за Београд типичне, кровне куполе; 
ради и заваривање, поправке брава, израду кључева, 
олука, цеви за пећи, па све до разног покућства.

Велики део посла, са изузетком неких нових ме-
тода, ради се као и раније, a како каже: „Пошто сад 
технологија напредује, радићемо докле год можемо 
овако, а кад не може више, мораћемо да измислимо 
нешто ново”.
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превентива – пола здравља
Градска општина Савски венац је у претходних неколико месеци интензивно радила 
на организацији бесплатних превентивних прегледа за грађане у сарадњи са 
здравственим установама које се налазе на територији општине.

БЕСПЛАТНИ 
ПРЕВЕНТИВНИ 
ПРЕГЛЕДИ ЗА 
ГРАЂАНЕ 
БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ 
ЗА СВЕ СУГРАЂАНКЕ У ДЗ 
„САВСКИ ВЕНАЦ”

Као део континуиране кампање 
у борби против карцинома 

грлића материце бесплатни пре-
вентивни гинеколошки преглед, 
без упута и заказивања, могле су 
да обаве све Београђанке. Осим 
прегледа, све суграђанке су од 
лекарa Дома здравља добиле 
информације и савете у вези са 
превенцијом ове опаке болести. 
Ова акција је још једна у низу коју 
је покренула општина Савски ве-
нац у сарадњи са Домом здравља 
у оквиру месеца борбе против 
рака, са циљем да се скрене 
пажња на значај редовних пре-
гледа у превенцији карцинома и 
очувању здравља сваке жене.

Инфо+
Посебно забрињава чињеница 
да се рак грлића материце 
јавља у млађој животној доби и 
представља други најчешћи рак 
код жена старости од 15 до 44 го-
дине у Европи, а Република Србија 
се према стопама обољевања од 
ове врсте карцинома налази на 
четвртом месту међу европским 
земљама. Карцином грлића ма-
терице је трећи водећи узрок у 
обољевању и пети у умирању од 
свих малигних тумора код жена у 
Србији. Ови подаци указују да сва-
кога дана у Србији оболи четири 
жене, а једна, нажалост, изгуби 
битку са овом малигном болешћу.

Kao део континуиране кампање 
у борби против рака дојке, 

те поводом месеца борбе про-
тив рака,  бесплатни превен-
тивни преглед дојки, без упута 
и заказивања, могле су да обаве 
све Београђанке. Осим прегледа, 
све суграђанке су од лекара Дома 
здравља добиле савете како оба-
вити самопреглед дојки.

Инфо +
Статистички подаци забрињавају, 
јер годишње четири хиљаде жена 
оболи од карцинома дојке, а чак 
1.600 њих умре. Како бисмо спре-
чили морталитет и потенцијални 
инвалидитет код жена, инсистира 
се на превентивним прегледима.
У октобру прошле године се пре-
гледало око пет стотина жена. 
Код петнаест су примећене 
промене и упућене су на даље 
лечење. Уколико се карцином 
дијагностикује у раној фази и на-
кон тога лечи, проценат излечења 
је чак 97 одсто.

Градска општина Савски ве-
нац у сарадњи са Заводом за 
здравствену заштиту радника 
„Железнице Србије“ свим 
суграђанкама обезбедила је
БЕСПЛАТНИ 
ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕД У 
ЗАВОДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ РАДНИКА 
„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ 

Ова акција, као и претходне, 
покренута је на иницијативу 

председнице општине и председ-
нице Савета за родну равноправ-
ност Града Београда Ирене Вујовић 
у оквиру месеца борбе против 
рака, а има за циљ да скрене 
пажњу на значај редовних здрав-
ствених прегледа у превенцији 
карцинома и очувању здравља 
сваке жене.
Све заинтересоване суграђанке 
су имале могућност да без 
упута, заказивања и здравствене 
књижице, обаве бесплатан ги-
неколошки преглед у Заводу за 
здравствену заштиту радника 
„Железнице Србије“.

ОСТАЛИ ПРЕВЕНТИВНИ 
ПРЕГЛЕДИ

Поводом обележавања Светског 
дана здравља, под слоганом 

„Депресија – хајде да разгова-
рамо“, др Сњежана Токовић, спец. 
психијатрије Дома здравља „Савски 
венац“, одржала је предавање на 
тему „ДЕПРЕСИЈА ИЛИ МИТ“.

Инфо+
Депресија је један од водећих 
узрока оптерећења болестима у 
нашој земљи. Према подацима 
извештаја Светске здравствене 
организације из 2017. године, 
од депресије у Србији пати 
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сваки двадесети становник, што 
значи да је овај проблем код нас 
заступљенији у поређењу са свет-
ским просеком. И код нас, као и 
у свету, ова болест чешће погађа 
жене него мушкарце. 

Учесталост депресивних 
поремећаја расте и са годинама 
старости, а често може бити по-
везана са лошијим социјално-
економским статусом. Поред свега 
поменутог, веома је важно истаћи 
и да је обављањем редовних 
систематских и циљаних скри-
нинг прегледа у дому здравља, 
депресију могуће на време открити 
и успешно лечити. 

БЕСПЛАТАН УЛТРАЗВУ-
ЧНИ ПРЕГЛЕД ШТИТНЕ 
ЖЛЕЗДЕ, КОЛОР ДОПЛЕР 
КРВНИХ СУДОВА ВРАТА, 
ОФТАЛМОЛОШКИ 
ПРЕГЛЕД

Грађани су били у прилици да без 
упута и здравствене књижице 

обаве све наведене прегледе.

Инфо +
Глауком представља обољење вид-
ног живца услед повишеног очног 
притиска. Ова озбиљна болест, који 
многи називају тихи убица вида, 
често не даје никакве симптоме, те 
уколико се не открије и не лечи на 
време, може довести до озбиљних 
оштећења, па чак и до потпуног гу-
битка вида.

БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ 
ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ 
МОЖДАНОГ УДАРА

Бесплатне лекарске прегледе 
поводом обележавања 

Националног дана борбе про-
тив можданог удара, Градска 
општина Савски венац у сарадњи 
са Заводом за здравствену за-
штиту радника „Железнице 
Србије“ организoвала je 9. јуна. 
Том приликом преко сто 
Београђана је без упута и 
здравствене књижице обавило 
бесплатан лекарски преглед  
и мерење шећера у крви, ул-
тразвук крвних судова врата, 
преглед неуролога и контролу 
крвног притиска, у просторијама 
Завода, у Савској 23. 
Општина Савски венац, у 
сарадњи са здравственим уста-
новама на својој територији, 
континуирано ради на подизању 
квалитета здравља својих 
суграђана, а посебан акценат је 
на превенцији.

Инфо + 
У Србији је мождани удар први 
узрок скраћења животног века 
међу женском, а други међу 
мушком популацијом, док је 
у свету трећи водећи узрок 
смрти и први узрок инвали-
дитета. Најзначајнији фактори 
који повећавају ризик за на-
станак можданог удара, а на 
које значајно можемо утицати, 
јесу висина крвног притиска, 
употреба дувана (активна и 
пасивна), неправилна исхрана, 
гојазност, физичка неактив-
ност и хроничан стрес, који 
представља значајан проблем 
већине људи данашњице.
Да бисмо смањили ризик за 
настанак можданог удара, по-
требно је да у свакодневном 
животу све ризике које можемо 
избегнемо или у максимално 
могућој мери смањимо. 
Превенција и редовни лекар-
ски прегледи такође играју 
важну улогу, зато апелујемо на 
грађане да на време обаве пре-
вентивне прегледе и сачувају 
своје здравље.

НА САВСКОМ ВЕНЦУ 
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН 
ПЛУЋНЕ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ

Светски дан плућне хипертензије 
обележен је 16. маја у „Хајд 

парку“. Догађају који другу годину 
за редом организује удружење „PH 
Srbija“ у сарадњи са Предшколском 
установом Савски венац и уз под-
ршку Градске општине Савски венац 
присуствовао је члан Већа Градске 
општине Страхиња Кукић.

Преко 100 малишана из пред-
школске установе учествовало 
је у спортским активностима са 
својим инструкторима из Савеза 
за предшколски спорт, анимацију 
и рекреацију Србије. За њих је био 
организован комплетан програм 
са загревањем и такмичењем на 
полигону, а деца су била подељена 
у више екипа. Великим одзивом 
и учешћем у обележавању овог 
дана малишани су дали свој пуни 
допринос подизању свести о овој 
реткој и тешкој болести.

Подизање свести људи о превенцији 
болести и неговању здравих живот-
них навика један је од приоритета 
општине Савски венац.

Инфо +
Плућна хипертензија је озбиљно 
обољење које карактерише абнор-
мално високи крвни притисак у 
плућним артеријама оболеле особе. 
Функција срца и плућа је веома 
ограничена, што узрокује мањи 
очекивани животни век. Од ове бо-
лести обољевају особе свих узраста, 
од деце до старијих особа, а рана 
дијагностика је од пресудног значаја 
за даљи ток болести.
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Савски венац инфо СВЕ НАШЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ДРУЖЕЊЕ СА КОМШИЈАМА У КУЋИ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ

Градска општина Савски венац je 
крајем марта, за све своје грађане 

организовала једно занимљиво 
и несвакидашње дружење са 
комшијамa. Наиме, у просторијама 
Куће краља Петра Првог на Сењаку, 
грађани Савског венца били су у 
прилици да се друже са својим 
комшијом Живорадом Николићем, 
познатијим као Жика Шареница.
Како су неформална дружења 
са комшијама и пријатељима 
идеaлна прилика за размену идеја 
и изношење предлога о будућим 
активностима, који су од општег 
значаја за све грађане, и ово је било 
осмишљено у истом циљу.

– Желим да  кроз оваква дружења покренемо дух заједништва, да збли-
жимо наше суграђане, јер  једино заједничким снагама можемо да 
покрећемо, мењамо и унапређујемо нашу општину. Истакнути појединци 
и познате личности које живе на територији наше  општине могу да до-
принесу подизању угледа Савског венца.  – истакла је Ирена Вујовић, 
председница општине.

Велики број окупљених суграђана уживали су у дружењу са Жиком 
Шареницом и његовим дугогодишњим сарадницима Нином Мудринић и 
господином Батом Милатовићем. Са комшијама, уз мало вина, опуштену 
причу, понеку анегдоту, али и све оно што је обележило живот и рад 
нашег познатог телевизијског водитеља, ово вече је вредно памћења. 
Судећи по посећености и позитивним утисцима, сличан догађај ће бити 
поново организован.

ДАН ГРЧКЕ КУЛТУРЕ У КУЋИ КРАЉА ПЕТРА

Грађани Савског венца, као и сви заинтересовани Београђани, имали су 
прилику да средином маја ближе упознају Грчку кроз манифестацију 

„Дан грчке културе“.

У Кући краља Петра Првог, у при-
суству представника Амбасаде 
Грчке у Београду, председника 
Националног савета Грка, ди-
ректора Хеленског фонда за кул-
туру и представника општине,  
манифестација је пред великим 
бројем посетилаца почела на-
ступом хора Ирида, који је извео 
српску и грчку химну.

Богат културно-уметнички програм 
настављен је наступом Културно-
уметничког друштва Катакузина, 
а потом и Културно-уметничког 
друштва Јоргакис Олимпиос, са 
традиционалном грчком музиком 
ребетико, док су у галеријском про-
стору Куће краља Петра посетиоци 
имали прилике да уживају у из-
ложби слика и накита грчких умет-
ника. Истовремено, на штандовима 
у дворишту биле су изложене 
књиге и традиционални предмети 
који на најбољи начин илуструју бо-
гату културу и историју ове земље.

Свој штанд је имала и Задужбина 
Светог манастира Хиландара, а уче-
ници Основне школе „Уједињене 
нације“ на сликовит начин пред-
ставили су манастире Свете Горе и 
рекли нешто више о њиховом на-
станку и историјату. 

Један од гостију манифестације 
био је и грчки карикатуриста 
Димитрис Николаидис из Солуна, 
који је за наше суграђане одржао 
бесплатну школу цртања.

За крај програма остављена је 
монографија проф. др Мирка 
Ковачевића  „Света царска српска 
лавра Хиландар на Светој Гори 
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пагира представља много више од такмичења – то је начин поимања 
живота и вредности које се поново морају вратити у први план, а потом 
брижно неговати. Због тога није чудно што се у организацији Општине 
Савски венац у сали ДКЦ Мајдан одржавају бројни спортски догађаји.

„Сви заједно за децу у Звечанској“ 
ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР НА СТАДИОНУ ФК „ГРАФИЧАР� 

Трећи хуманитарни турнир под називом „Сви заједно за децу у 
Звечанској“ одржан је 12. и 13. јуна на стадиону ФК „Графичар“. 

Иницијатива за одржавање ове манифестације потекла је од Савета 
родитеља из ФК „Графичар“, а сарадња између ГО Савски Венац и ФК 
„Графичар“ омогућила је повезивање хуманитарних активности и спортске 
културе по узору на интернационални UEFA Grassroots програм који про-
мовише фудбал као спорт и забаву за све узрасте и полове. 

Сви заједно мото је солидарности и 
тимског рада на којима се и заснива 
идеја да турнир буде хуманитарног 
карактера, са циљем да омогући 
прикупљање помоћи за децу без 
родитељског старања из Звечанске, 
продајом симболичних улазница.
Ове године је на турниру учествовало 
преко две стотине деце из основних 
школа са територије Савског Венца: 
„Стефан Немања“, „Петар Петровић 
Његош“ и „Војвода Мишић“, деца 
Француске, Немачке и Интернацио-
налне (ИСБ) школе, а уз најмлађу екипу 
из Школе фудбала „Петлић“ и екипе 
домаћина турнира ФК „Графичар“. 

Турнир се играо по куп систему у четири категорије. Прва категорија су деца 
I и II разреда основне школе, друга су III и IV разред, трећа V и VI и четврта 
VII и VIII разреда. Деца из Интернационалне школе (ИСБ) победници су прве 
категорије турнира, док су у другој категорији победу однели такмичари из 
ОШ „Стефан Немања“. У трећој категорији победили су ученици ОШ „Стефан 
Немања“, а у четвртој ученици Интернационалне школе (ИСБ).
 
У прелепом амбијенту, сјајној атмосфери и одличној организацији на 
стадиону ФК „Графичар“, свако је могао да ужива у спортском надметању 
које, поред разних техника и стилова, пре свега, краси и одликује осећај 
за игру и заједништво.

ЗАВРШНИ ЈАВНИ ЧАС ШКОЛЕ КОШАРКЕ 
МАРИНЕ МАЉКОВИЋ 

Завршни јавни час Покрета за женску кошарку Марине Маљковић за 
школску 2016/17. годину одржан је у Хали спортова „Ранко Жеравица“ 

17. јуна. Девојчицама које су у претхо-
дној школској години похађале бес-
платне часове кошарке додељене 
су медаље док су пехари додељени 
компанијама и институцијама које су 
помогле да се овај друштвено користан 
пројекат шири у Београду и Србији. 

У име Градске општине Савски венац 
пехар је примио члан Већа задужен за 
спорт и омладину Урош Трипковић.

Атонској“ , а тим поводом од-
ржано је предавање којем су 
могли да присуствују сви заинте-
ресовани грађани.

ОПШТИНА ОРГАНИЗОВАЛА 
ПРВИ САВСКОВЕНАЧКИ 
УРБАН БАСКЕТ ТУРНИР У 
САЛИ ДКЦ МАЈДАН

Први Савсковеначки урбан ба-
скет турнир отворио је наш 

прослављени кошаркаш и пот-
председник ККС Игор Ракочевић, 
у присуству члана Већа Градске 
општине Савски венац задуженог 
за спорт Уроша Трипковића. На 
турниру одржаном 1. априла, уче-
ствовало је 26 екипа и преко 120 
учесника, а играло се по систему 
елиминације. Програм је водио 
познати водитељ Илија Ковачић. 
Прва три кола су играна на два 
коша истовремено, док су се полу-
финале, утакмица за треће место и 
финале играли на једном кошу. 

После прва два кола одржано је 
такмичење у шутирању тројки, 
на коме је учествовало 32 такми-
чара, а победник је био Алекса 
Марковић из екипе „У дресу Реџи 
Милера”, који је награђен пеха-
ром предвиђеним за победника 
такмичења у шутирању тројки и 
ваучером за бесплатне патике 
спонзора Kонверс.

Победник Урбан баскет турни-
ра је екипа „Шљакери”, чији су 
играчи Никола Ковачевић, Ненад 
Дукић, Стефан Фрковић и Алек-
сандар Росић. Победници су до-
били пехар и медаље, као и већ 
поменуте ваучере. 
Општина Савски венац се труди 
да организује што више спортских 
догађаја јер оно што спорт про-
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Током летњег распуста програм бесплатних школа кошарке Марине 
Маљковић спроводиће се суботом и недељом од 10 до 12 часова у сали 
ДКЦ Мајдан (Козјачка 3-5). Бесплатна школа кошарке Марине Маљковић 
за девојчице основношколског узраста у ДКЦ Мајдан отворена је прошле 
године уз подршку Градске општине Савски венац.

Вредности које промовишемо 
- једнакост и вршњачка подршка 
29. ДЕЧЈА ОЛИМПИЈАДА 
ОДРЖАНА У ШКОЛИ 
„АНТОН СКАЛА“ 
29. Дечју олимпијаду под слоганом 
„Србија се воли, учи се у школи” органи-
зовала је основна школа „Антон Скала” 
8. јуна. Ђаци 16 београдских школа за 
децу са сметњама, ученици интерна-
ционалних школа из општине Савски 
венац и редовних школа из Београда 
учествовали су у овој традиционалној 
манифестацији, коју су, поред оста-
лих спонзора, помогли и Градска оп-
штина Савски венац, Секретаријат за 
спорт и омладину и Секретаријат за 
образовање и дечју заштиту.
Све школе учеснице имале су задатак да на занимљив начин, кроз музику, 
костиме, слике и симболе, представе градове у Србији, али и да се покажу 
у спортским дисциплинама: штафетно трчање, котрљање обруча, обарање 
чуњева, пикадо и прескакање вијаче. Деца су уживала као и сваке године, а 
поред богатог програма и спортских игара, имали су прилику да на живо-
писан начин упознају своју земљу. 

Ова дивна манифестација је суштина онога чему тежимо – промовисање 
једнакости и вршњачке подршке међу најмлађима.

40 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА МУЗЕЈA АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ 

Музеј афричке уметности, својеврснa збиркa Веде и др Здравка Печара 
који су више од две деценије сакупљали уметничка дела Африке, а 

затим их поклонили Београду, прославио је 40 година постојања. Велики и 
значајан јубилеј обележен je у Старом двору, где је уприличена свечаност 
којој су присуствовали и представници Градске општине Савски венац, на 
чијој се територији и налази ова установа културе.

Овом приликом додељене су 
и захвалнице институцијама и 
појединцима за дугогодишњу 
успешну сарадњу. У име Градске 
општине Савски венац захвал-
ницу је примио председник 
Скупштине Градске општине 
Немања Берић, а захвалнице су 
добили и Секретаријат за култу-
ру, Секретаријат за образовање 
и дечју заштиту, ЈКП „Зеленило 
– Београд”, лист „Политика”, 
Студио Б и друге институције.

ИЗЛОЖБA 
„HOME BELGRADE” У 
КУЋИ КРАЉА ПЕТРА

Kолективна изложба радова групе 
уметника који су приказани 

на 18. бијенaлу младих уметника 
Европе и Медитерана одржаном у 
Тирани и Драчу, у Албанији, од 4. 
до 9. маја, премијерно je приказана 
половином априла у Кући краља 
Петра Првог на Сeњаку.

– Општина Савски венац подржава 
младе уметнике, па смо и том при-
ликом пружили подршку изложби 
у организацији Центра за савре-
мену уметност „Strategie Art“, који 
ради на територији наше општине 
и који је већ 12 година партнер за 
Србију једног од највећих европ-
ских бијенала младих уметника 
Европе и Медитерана. За све те 
године на европској сцени, овај 
центар је са великим успехом 
представио много младих српских 
уметника. Како је ове године тема 
целог бијенала „дом“, ми смо овим 
радовима као дом понудили Кућу 
краља Петра и пожелели добро-
дошлицу не само нашим, већ и 
уметничким радовима из Италије, 
Аустрије, Грчке и Црне Горе. – рекла 
је Ирена Вујовић поводом изложбе.

Пребијенале младих умет-
ника Европе и Медитерана 
2017. било је заправо наставак 
промоције младих уметника и 
њихове афирмације на култур-
ном повезивању и размени, кроз 
представљање њихове уметности 
и достигнућа, а уједно је дало и 
могућност да се културној јавности 
Србије приближе савремене умет-
ничке тенденције из неколико 
земаља учесница.

КУЛТУРА НА ДОХВАТ РУКЕ
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Лауреату за 2016. годину, новчану награду у износу од 120.000 динара 
уручила је председница ГО Савски венац Ирена Вујовић, а Повељу и 
Плакету, председник жирија Петар В. Арбутина. Тиме је и званично по-
чела манифестација „Дани Исидоре Секулић“.

Истог дана, на споменик Исидори Секулић  цвеће су положили 
председник Скупштине ГО Савски венац Немања Берић и чланица 
Општинског већа задужена за културу Данијела Мирјанић. 

Манифестација је настављена организацијом округлог стола са 
овогодишњим добитником награде, члановима жирија, Зораном 
Богнаром добитником награде „Исидора Секулић“ 1999. године и 
књижевницом Лауром Барном.

Други дан манифестације, 13. 
јун, обележен је наступом хора 
„Краљица Марија“, који је из-
вео сплет одабраних песама 
и пројекцијом кратког филма 
„Исидора“ насталог 2016. годи-
не у Кући краља Петра за време 
отварања изложбе „Исидорина 
соба“.  Читањем одломака 
из дела наше најпознатије 
књижевнице и прве жене чла-
нице Српске академије на-
ука и уметности, завршенo је 
обележавање 50 година ове 
Књижевне награде, а тиме и 
oвогодишња манифестација.

МАНИФЕСТАЦИЈА 
„ДАНИ ИСИДОРЕ 
СЕКУЛИЋ“ 
Роман „Кукавичја пилад“ 
сврстао Лабуда Драгића у 
галерију великана

На свечаности достојној имена 
Исидоре Секулић и полуве-

ковне традиције ове књижевне 
награде, у присуству бројних 
књижевних стваралаца, пријатеља 
овогодишњег добитника и пред-
ставника Градске општине Савски 
венац, награда „Исидора Секулић“ 
за 2016. годину свечано је уру-
чена 12. јуна у Скупштини града, 
књижевнику Лабуду Драгићу за 
роман „Кукавичја пилад“, у издању 
Српске књижевне задруге. 

Присутне је поздравила пред-
седница ГО Савски венац Ирена  
Вујовић, а потом се обратио и пред-
седник жирија Петар В. Арбутина, 
говорећи о награђеном делу. На 
свечаности је беседу одржао и до-
битник награде Лабуд Драгић. 

Жири у саставу – Петар В. 
Арбутина, Радинка Стојковић 
и Мајо Даниловић, од присти-
глих 48 књига које задовољавају 
пропозиције Књижевне награде 
„Исидора Секулић“, донео је 
једногласну одлуку да награда 
припадне Лабуду Драгићу.
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Дечији културни центар Мајдан, током јула и ав-
густа месеца 2017. године, организује бесплатне 
програме за децу и младе, али и оне у којима ће и 
старије генерације Београђана моћи да уживају.

КРЕАТИВНЕ ЈЕЗИЧКЕ РАДИОНИЦЕ 
реализују се у сарадњи са школом језика Creative од 
15. јула до 15. августа 2017. године. Кроз занимљиве 
креативне активности: игре у групи, цртање, читање 
прича, певање песмица, спортске активности, кви-
зове, примењену уметност и сл., деца ће, поред 
учења језика, сазнати и нешто више о обичајима и 
култури Француске и Италије. 

Сви заинтересовани који имају више од 14 година, 
у пријатној и опуштеној атмосфери, уз шољицу 
кафе, моћи ће да науче основе француског и 
италијанског језика. 
Француски језик: 
- Уторком и четвртком од 18 до 19 часова; 
узраст: од 7 до 10 година.
- Уторком и четвртком од 18 до 19 часова; 
узраст: старији од 15 година.
Италијански језик:
- Уторком и четвртком од 18 до 19 часова; 
узраст од 7 до 10 година.
- Уторком и четвртком од 18 до 19 часова; 
узраст: старији од 15 година.

ЛЕТЊИ ПЛЕСНИ СЕМИНАР
Летњи плесни семинар реализије се у сарадњи са 
Школом игре, коју води наша чувена примабале-
рина Ашхен Атаљанц, у периоду од 21. до 26. ав-
густа. Семинар је намењен свима који воле плес, 
који желе да науче нешто ново, да покрену своју 
креативност и да се опробају у класичном балету, 
савременој игри, хип-хопу и шоу-денсу. 

Савремени плес реализоваће се свакодневно од 21. до 26. 
августа за узраст старији од 10 година, од 10 до 11 часова.
Класичан балет: свакодневно
Узраст: од 6 до 10 година; од 10 до 11 часова
Узраст: од 10 до 14 година; од 11 до 12 часова
Хип-хоп:
Узраст: од 6 до 10 година; од 11 до 12 часова 
Узраст: од 10 до 14 година; од 12 до 13 часова
Понедељак, 21. август; од 11 до 12 часова
Уторак, 22. август; од 12 до 13 часова
Среда, 23. август; од 11 до 12 часова 
Четвртак, 24. август; од 12 до 13 часова
Петак, 25. август; од 11 до 12 часова
Субота, 26. август;  од 12 до 13 часова
Рекреативнии балет за одрасле реализоваће се свакод-
невно од 21. до 26. августа у термину од 11 до 12 часова.
Шоу-денс за одрасле реализоваће се свакодневно од 21. 
до 26. августа у термину од 12 до 13 часова.

ЛЕТЊА ШКОЛА КАРАТЕА
Током јула месеца реализоваће се летња школа каратеа.
Термини: уторком и четвртком од 12 до 13 часова. 
Програм воде професионални тренери карате клуба 
Дипломатик.

Узраст: од 5 до 14 година.

ЈОГА
Током јула и августа месеца одржаће се часови јоге. 
Термин: сваке друге недеље од 18 до 20 часова, а 
први час ће се одржати у недељу 2. јула. 

Програм води сертификована инструкторка јоге Нада 
Милошевић. Програм је прилагођен узрасту старијем 
од 14 година.

бесплатни програми БЕСПЛАТНИ ЛЕТЊИ 
ПРОГРАМ У ДКЦ МАЈДАН
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ШКОЛА КОШАРКЕ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 
МАРИНЕ МАЉКОВИЋ 
Током јула и августа месеца биће организована 
школа кошарке за девојчице.
Термини: суботом и недељом, од 10 до 11 часова за 
узраст од 6 до 10 година и 11 до 12 часова за узраст 
од 10 до 14 година.

ЛЕТЊА ШКОЛА КОШАРКЕ 
Током августа месеца биће огранизована и летња 
школа кошарке. 

Термини: уторком и четвртком од 18 до 19 часова. 
Програм воде тренери КК Еко Спорт. Узраст: од 6 до 
10 година.

АИКИДО
Током августа месеца, од 9 до 31. августа могуће 
је похађати часове аикидоа. Програм воде аикидо 
мајстори аикидо клуба Кошава.

Термини: деца узраста од 6 до 12 година – поне-
дељком од 19.30 до 20.30 часова и суботом од 19 до 
20 часова; старији од 12 година – понедељком и сре-
дом од 21 до 22 часова и суботом од 18 до 19 часова.

Сви програми су бесплатни уз обавезне пријаве 
на следећу адресу: office@dkcmajdan.org.rs

БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ У МАЈДАНУ 
ТОКОМ ЧИТАВЕ ГОДИНЕ
Школица каратеа – прилагођена је предшколском 
узрасту, термин: суботом од 10 часова; у сарадњи са 
карате клубом Дипломатик.
Фитнес за децу – узраст: од 5 до 10 година, термини 
уторком и четвртком од 19 часова; у сарадњи са 
фитнес клубом Миа фит.
Школа кошарке – узраст: од 6 до 12 , термини: утор-
ком од 18.30 и четвртком од 18 часова; у сарадњи са 
КК Еко Спорт.
Школа кошарке Марине Маљковић за девојчице 
– узраст: основношколски, суботом и недељом од 10 
до 12 часова

МУЗИЧКА ШКОЛИЦА ЗА ДЕЦУ СА 
СМЕТЊАМА У  РАЗВОЈУ 
– У сарадњи са удружењем Свитац. У оквиру радио-
нице се кроз заједнички рад деца уче да певају, свирају, 
припремају се за сценске наступе, праве дечје мјузикле. 
Истовремено, деца стичу вештине комуникације, 
разумевања, прихватања правила и захтева које друшт-
вене ситуације постављају, а уче и усклађивање сопстве-
ног понашања тим ситуацијама. Узраст од 6 до 18 година.

ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА 

– У сарадњи са Школом родитељства Наде Лазић. У 
сарадњи са еминентним стручњацима из гинекологије, 
неонатологије, исхране, психологије, физијатрије, 
дефектологије и других области, полазницима (труднич-
ким паровима)  омогућава се да сазнају све о трудноћи, 
порођају, обезбољавању порођаја, менталнохигијенском 
приступу трудноћи и родитељству, психомоторном 
развоју бебе (интраутерино и до прве године живота), 
развоју говора, правилној исхрани, правилном дојењу, 
припреми дојке за лактацију, матичним ћелијама и 
њиховој примени у савременој медицини, практичним 
саветима о нези новорођенчета итд.

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКИ ЦЕНТАР
У сарадњи са Црвеним крстом Савски венац, програм је прилагођен за узраст преко 50 година старости. 
• Креативне радионице − Програм окупља четири генерације (децу, студенте, родитеље и пензионере) 
у оквиру различитих креативних програма;
• Вежбе за старије особе − Рекреативна радионица посвећена старијим особама;
• Часови плеса за старије;
• Часови обуке за рад на рачунару (за пензионере).

ПОДСЕТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ, 
ДЕЦУ, БАКЕ И ДЕКЕ
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зелене стране
НОВА СТАБЛА ЗА ЛЕПШИ И ЗЕЛЕНИЈИ САВСКИ ВЕНАЦ

Двадесет стабала трешње, донацијa народа Финске, посађено је на 
Светски дан водa у парку који се налази у непосредној близини фин-

ске резиденције на територији општине Савски венац. Посадили су их 
амбасадор Републике Финске Перти Иконен, градоначелник Београда 
Синиша Мали, председницa општине Савски венац Иренa Вујовић и ди-
ректор ЈКП „Зеленило – Београд” Слободан Станојевић. 

Београд je једна од ретких локалних самоуправа у југоисточној Европи која 
је усвојила Стратегију о пошумљавању, те ће исте или сличне активности 
које ће допринети повећању територије града под шумом бити настављене. 
– Ово је једна мала акција, али свака иницијатива која се тиче 
пошумљавања, свако стабло, свако ново дрво у нашем граду значе 
лепши, бољи и зеленији Београд. – рекао је том приликом Синиша Мали 
и честитао стогодишњицу независности амбасадору и народу Финске, 
који овај јубилеј прослављају у текућој години.

Перти Иконен је том приликом рекао да је Финска једна од најбогатијих 
земаља на свету када су у питању територије покривене шумом.
– Волели бисмо да Србија једног дана достигне тај ниво, а потврда 
чињенице да се на томе ради стиже управо из овог парка. – истакао је 
амбасадор Финске.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ШУМА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Градска општина Савски венац у заједничкој акцији са ЈП „Србијашумe“ 
обележила је 21. марта Светски дан шума. Акција је спроводена 

на две локације, симболично на дан почетка пролећа. Представници 
„Србијашума“ на челу са извршним директором Тихомиром Мутићем 
и његовим помоћником Јованом Чорбићем посетили су основну 
школу  „Петар Петровић Његош“, где су са члановима Већа ГO Савски 
венац Урошем Трипковићем и Владимиром Новаковићем одржали 
кратко предавање ученицима о значају садње дрвећа и очувању шума. 
Након тога шумари су заједно са децом засадили шест туја, које је 
ЈП  „Србијашуме“ донирало овој школи.

Акција је настављена посетом вртићу „Пчелица“,  где је у присуству 
чланова Већа ГО Савски венац, Страхиње Кукића и  Данијеле Мирјанић, 
одржано предавање намењено најмлађима, а у дворишту вртића 
засађено је 12 донираних туја.

Међународни дан шума 21. 
марта 1971. године прогласила је 
Генерална скупштина Европске 
пољопривредне конфедерације. 
Генерална скупштина Уједињених 
нација је 2012. године усвојила 
Резолуцију којом је 21. март про-
глашен за Међународни дан шума. 

Светски дан шума установљен је 
да би се истакао значај шуме и да 
би се утицало на подизање свести 
о потреби очувања и унапређења 
шумских екосистема. У Србији је 
тренутно 29% површина под шу-
мама, а требало би да захватају 
око 41% површине. Непланским 
сечењем шуме човек угрожава 
природу, а према проценама 
стручњака, годишње нестане око 
16 милиона хектара шума на свету.

ЗАВРШЕН ПИЛОТ 
ПРОЈЕКАT „УЧИМ ДА 
РЕЦИКЛИРАМ“ 

Пилот-пројекат „Учим да реци-
клирам“, чији је циљ да нашим 

најмлађим суграђанима укаже 
на важност очувања животне 
средине, реализован je у партнер-
ству Градске општине Савски ве-
нац,  Министарства пољопривреде 
и заштите животне средине и 
компаније „СЕТ Рецилажа“, у пет 
основних школа на Савском венцу. 
Реализацијом пројекта „Учим да 
рециклирам“ ученици пет основ-
них школа, узраста од V до VIII 
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важни телефони
разреда, имали су прилику да у 
периоду од три месеца стекну до-
датна знања из области заштите 
животне средине, кроз едукативни 
процес и практично искуство у 
акцији сакупљања електричног и 
електронског отпада.

У свим школама је извршена 
едукација, а у четири основне 
школе је организовано преузимање 
електронског отпада. Едукацију је 
похађало више од 50 ученика, који 
су стечено знање успешно пренели 
својим вршњацима, кроз вршњачку 
едукацију. Пројекат је подразуме-
вао и такмичење између основних 
школа у прикупљању електричног 
и електронског отпада, а најбоље 
резултате остварила је ОШ „Војвода 
Радомир Путник“. Пет ученика из 
четири основне школе који су при-
купили највећу количину отпада 
награђено је таблет рачунарима 
и специјалним захвалницама за 
активно учешће и допринос у 
реализацији овог пројекта.

Ово је била једна од активности у 
имплементацији Акционог плана од 
значаја за заштиту животне средине 
и подршке развојним пројектима у 
области рециклаже, који је усвоjилa 
Скупштина Градске општине Савски 
венац у децембру прошле године. 
Електронски и електрични отпад 
расте најбрже у Европи и глобално, 
будући да се технологије мењају, 
због тога је важно да се деца на 
време едукују и информишу о 
значају рециклаже овог отпада.

РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ:
Ирена Вујовић – председница општине 

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

2061-904

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ:
Александар Дујановић 2061-904

Зоран Петровић 2061-904
Радана Бодирога Аврамовић 2061-904

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

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

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

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

Владимир Новаковић 3615-388, 3615-382

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
Немања Берић – председник Скупштине 

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

општине 3615-388, 3615-382
Сања Марковић – заменица секретара 

Скупштине општине 3615-388, 3615-382

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Александра Кузмановић, начелница Управе 

Градске општине 2061-800

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

Шеф одсека за послове писарнице 2061-853

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ:

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 
ИЗВРШЕЊА:

Зоран Станковић, начелник одељења 2061-782, 
2061-780

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

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

послове и извршења 2061-807

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА:
Владимир Настић, начелник одељења 2061-797

Шеф одсека за заштиту животне средине 
2061-709

Шеф одсека за инвестиционе пројекте 2061-738
Шеф одсека за заједничке послове и 

комуналне делатности 2061-797

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:
Предраг Кузмановић, начелник одељења 

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

Шеф одсека за друштвене делатности 2061-783

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Мирјана Јанковић, начелница одељења 

2061-815
Шеф одсека за буџет и трезор 2061-818

Шеф одсека за финансије 2061-819

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ:
Снежана Микавица, начелница одељења 

3615-387

ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Драгиша Добрић, правобранилац 

2061-894, 2061-911
Заменик правобраниоца 

2061-891, 2061-893, 2061-794

ПРАВНА ПОМОЋ
Драгица Илић Велимировић 

2061-729

МАТИЧНА СЛУЖБА
Милица Новаковић, шефица матичне службе 

2061-722

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:
МЗ Војвода Мишић 2648 948

МЗ Дедиње 2668 252
МЗ Топчидерско брдо - Сењак 3693 085

МЗ Зелени венац 2632 356
МЗ Слободан Пенезић Крцун 2643 172

МЗ Гаврило Принцип 3614 683
МЗ Западни Врачар 2682 526

МЗ Стеван Филиповић 2652 082
МЗ 4. Јули 2660 843

ДКЦ МАЈДАН
Козјачка 3-5, 3692-645

КУЋА КРАЉА ПЕТРА
Васе Пелагића 40, 2652-986



Могућност
да пратите рад и активности 
Градске општине на 
друштвеним мрежама. 

Оставите поруку 
и коментар
или дајте сугестију или 
предлог.

Сва питања 
пошаљите на 
општинску  
страницу

Све информације везане за изводе из матичних књига, комуналне теме, 

остваривање својих права и друге одговоре на питања из делокруга  

Градске општине грађани могу добити преко имејла: pitanja@savskivenac.rs

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

www.savskivenac.rs

gosavskivenac

opstina_savski_venac

@GOSavskivenac

www.savskivenac.rs


