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ЗАШТО ВОЛИМ  
САВСКИ ВЕНАЦ

На седмој седници Скупштине ГО Савски венац, 
одржаној 23. марта 2021. године, пред одборни-

цима се нашло укупно 15 тачака дневног реда. Од-
борницима је изложена информација Полицијске 
станице Савски венац о стању јавне безбедности на 
територији ГО Савски венац у 2020. години, након 
чега је Скупштина, на основу новонасталих проме-
на – разрешења председника Изборне комисије 
ГО Савски венац, разрешења заменице председни-
ка, разрешења заменице секретарке и именовања 
председнице Изборне комисије – донела Решење о 
изменама Решења о именовању Изборне комисије 
ГО Савски венац у сталном саставу. У оквиру четврте 
тачке дневног реда, образложена је Одлука о првом 
ребалансу буџета ГО Савски венац за 2021. годину, 
која је усвојена од стране Скупштине. Одборници 
су затим усвојили Решење о изменама Решења о об-
разовању Општинског штаба за ванредне ситуације 
ГО Савски венац, Програм унапређења социјалне 
заштите на територији ГО Савски венац за 2021–2022. 
годину, као и већи број извештаја о раду за 2020. го-
дину: председника ГО Савски венац и Већа ГО Сав-
ски венац, локалног омбудсмана ГО Савски венац, 

Туристичке организације ГО Савски венац, Управног 
одбора Туристичке организације ГО Савски венац, 
Надзорног одбора Туристичке организације ГО Сав-
ски венац, Установе културе Дечји културни центар 
„Мајдан“, Управног одбора Установе културе Дечји 
културни центар „Мајдан“ и Надзорног одбора Уста-
нове културе Дечји културни центар „Мајдан“. 

На осмој седници Скупштине ГО Савски венац, 
одржаној 8. априла 2021. године, пред одборници-
ма се нашло укупно шест тачака дневног реда. Услед 
истека мандата досадашњег директора Туристичке 
организације ГО Савски венац, одборници су доне-
ли Решење о утврђивању престанка мандата, након 
чега је Скупштина донела Решење о именовању 
вршиоца дужности директора Туристичке орга-
низације ГО Савски венац. У оквиру четврте тачке 
дневног реда, образложена је Одлука о промени 
Одлуке о оснивању Установе културе Дечји култур-
ни центар „Мајдан“ у Београду, која је усвојена од 
стране Скупштине. Одборници су затим усвојили 
Решење о давању сагласности на Одлуку о проме-
ни Статута Установе културе Дечји културни центар 
„Мајдан“ у Београду.

Јун 2021. 3

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац

ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦВања и Нађа:

Савски венац волимо најпре због наших дру-
гара и другарица који ту живе и иду са нама у 
школу. У слободно време највише волимо да се 
дружимо и шетамо поред „Београда на води“, 
али и по парковима и шумама које се налазе на 
нашем Савском венцу. Такође, волимо да иде-
мо у позоришта и биоскопе са друштвом, као 
и да тренирамо и бавимо се спортским актив-
ностима. Сви ти садржаји су нам доступни на 

Савском венцу, а ми користимо све што нам наша општина нуди.

Наталија Кампић:

Поносна сам што живим у најлепшем делу Бе-
ограда, на Савском венцу. Поред много садр-
жаја за младе, али и за старије суграђане, наша 
општина може да се похвали и најлепшим пар-
ковима и шумама, али и Топчидерском реком, 
једином која извире и завршава се у Београду. 
Са пријатељицама волим да шетам Топчидерс-
ким парком, који поред природног има и исто-
ријски значај. Понос Савског венца је и прелепи 
Савски трг, који сада краси нашу општину и постао је њено главно обележје.  

Милан:

Савски венац ми пружа много ствари неопход-
них у свакодневом животу. Имамо све, од про-
давница, преко тржних центара, до зубара и 
свих осталих услужних делатности. У „Београду 
на води“ волим да проводим време у неком од 
кафића, али и да гледам залазак сунца и дружим 
се са људима. Волим да возим бицикл у том делу 
града, где постоје одлични услови за вожњу и 
све је прилагођено бициклистима и пешацима. 

Све у свему, волим да проводим време на Савском венцу. 

Филип: 

Од рођења живим на мом најлепшем Савском 
венцу. Овде сам ишао у вртић, а затим похађао 
и основну школу, овде сам одрастао. Веома сам 
поносан на развој наше општине, која брине о 
свима, и о младима и о старима. Све похвале за 
уређење паркова, јавних зелених површина, 
за честе акције рециклаже и уопште, за бригу о 
заштити животне средине. Посебно ми је драго 
што се уређује парк у Генерала Павла Јуришића Штурма, а веома ми се допа-
да и што на Савском венцу има доста културно-уметничког садржаја.

www.savskivenac.rs



Председник ГО Савски венац Милош Видовић при-
мио је признање за освојено 1. место у категорији 

средњих општина на такмичењу „Узми рачун и победи 
2020“. У име Министарства финансија, Министарства 
државне управе и локалне самоуправе и НАЛЕД-а, 
признање су уручили министар финансија Синиша 
Мали и потпредседница Савеза за фер конкуренцију 
Јелена Ристић. 

Савски венац се пласирао међу три најактивније 
локалне заједнице у прикупљању фискалних рачуна и 
потврда о безготовинском плаћању у односу на број 
становника и просечну зараду на територији локалне 
заједнице, у периоду од 15. новембра 2020. до 27. фе-
бруара 2021, у оквиру наградне игре „Узми рачун и побе-
ди 2020“, а предвиђена освојена награда износи 20.000 
евра у динарској противвредности за локална улагања, 
према избору грађана. Поводом реализације завршено 
је гласање за предлоге локалних пројеката општине. 

Грађани су гласали за предлоге пројеката до 28. 
маја 2021. године, а пројекат Градске општине Савски 
венац под називом „Адаптација игралишта у ПУ Јеле-
на Анжујска“ је освојио највећи број гласова грађана у 
јавном гласању на територији општине.

Општина Савски венац се захваљује свим суграђа-
нима који су узели учешће у овој наградној игри и 
гласању, чиме су показали да се нису борили само за 
себе већ и за општину у којој живе. Грађани ће сада 

видети директне користи од свог одговорног пона-
шања и разумети повратну везу између плаћања по-
реза и квалитета живота у заједници, што гради до-
датно поверење у општину и државу, као и начин на 
који се троше буџетска средства. У плану је да се новац 
добијен од награде усмери на улагања у развој најва-
жнијих сегмената а приоритети ће бити дефинисани у 
складу са иницијативама суграђана, све у циљу ства-
рања бољег и одговорнијег друштва.

Борба против сиве економије одговорност је 
општине Савски венац као и целог друштва, а сопстве-
ни допринос који заједно дајемо омогућава предус-
лов за бољи животни стандард свих нас.

ГО САВСКИ ВЕНАЦ ОСВОЈИЛА ПРВО МЕСТО  
У НАГРАДНОЈ ИГРИ „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ 2020“

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

ЗАВРШЕНО JE ГЛАСАЊЕ ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА ОПШТИНЕ ЗАВРШЕНО JE ГЛАСАЊЕ ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА ОПШТИНЕ 
САВСКИ ВЕНАЦ ЗА НАГРАДНУ ИГРУ „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ 2020“.САВСКИ ВЕНАЦ ЗА НАГРАДНУ ИГРУ „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ 2020“.

ПОБЕДНИК ЈЕ ПРОЈЕКАТ  ПОД НАЗИВОМ „АДАПТАЦИЈА ПОБЕДНИК ЈЕ ПРОЈЕКАТ  ПОД НАЗИВОМ „АДАПТАЦИЈА 
ИГРАЛИШТА У ПУ ЈЕЛЕНА АНЖУЈСКА“.ИГРАЛИШТА У ПУ ЈЕЛЕНА АНЖУЈСКА“.
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Градска општина Савски 
венац је уз подршку Дома 

здравља „Савски венац“ ор-
ганизовала вакцинацију на 
мобилном пункту на Савској 
променади, како би грађанима 
била омогућена брза и присту-
пачна имунизација, без че-
кања и заказивања, на најпо-
сећенијој локацији у овом 
делу Београда.

У недељу 16. маја, од 9 до 17 
часова, вршена је вакцинација 
грађана испред „Кафетерије“ у 
„Београду на води“, где је био 
постављен мобилни пункт у 
виду аутобуса који је адапти-
ран у ове сврхе.

Општина Савски венац је 
позвала све заинтересоване 
грађане да дођу и вакцинишу 
се „Синофарм“ или „Фајзер“ 
вакцином, које су биле доступ-
не тог дана.

Председник Градске општине Савски ве- 
нац Милош Видовић посетио је вакци- 

налне пунктове у Дому здравља „Савски ве- 
нац“ и на Београдском сајму, и том приликом 
уручио корпe воћа запосленима, који вред- 
но спроводе пројекат масовне вакцинације 
у Србији. Обиласку је присуствовао и дирек- 
тор Дома здравља „Савски венац” и највећег 
вакциналног пункта Београдски сајам др 
сци. мед. Зоран Бекић. 

На овај начин Видовић и Бекић су се зах- 
валили здравственим радницима, као и сви- 
ма осталима који раде на имунизацији ста- 
новништва против вируса ковид-19. 

Из свега што је до сада урађено у пројек-
ту вакцинације, може се закључити да сви 
они улажу огромне заједничке напоре како 
би осигурали да се грађани вакцинишу у 
што краћем временском периоду, да буду 
безбедни и здрави и да се што пре вратимо 

нормалним животним токовима и обнављању 
привреде. Веома је важно, такође, да мислимо 
на заштиту и јачање имунитета свих запосле- 
них на вакциналним пунктовима и у домовима 
здравља, како би и њихова борба против ко-
рона вируса била још јача и успешнија, а узи-
мање витамина путем свежег воћа које им je 
уручено је само један од начина очувања ко- 
лективног имунитета. 

Београдски сајам  je показао способност да 
сви у тиму раде као један и да својим радом 
покажу да се уложени труд исплатио, како би 
се успело у намери да велики број суграђана 
буде вакцинисан у кратком року. Пројекат вак-
цинације представља огроман успех и величи-
ну општине Савски венaц, на чијој територији 
се ствара основ за економски опоравак читаве 
државе.

www.savskivenac.rs

ВАКЦИНИСАЊЕ ГРАЂАНА БЕЗ ЗАКАЗИВАЊА НА САВСКОМ ВЕНЦУВАКЦИНИСАЊЕ ГРАЂАНА БЕЗ ЗАКАЗИВАЊА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

На територији општине Савски венац 
могуће је извршити вакцинацију без 
заказивања, у Дому здравља „Савски 
венац“ (Пастерова 1), где је отворен 

пункт за незаказане пацијенте за 
имунизацију. 

 
Радно време пункта је:  

понедељак-субота, од 9 до 17 часова.

у фокусу

ПРЕДСЕДНИК ГО САВСКИ ВЕНАЦ  
МИЛОШ ВИДОВИЋ ПОСЕТИО ЗАПОСЛЕНЕ  

НА ВАКЦИНАЛНИМ ПУНКТОВИМА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

МОБИЛНИ ПУНК Т ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ  
НА С АВСКОЈ ПРОМЕНА ДИ
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Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Ј А  УЛ И Ц А  Н А  С А В С К О М  В Е Н Ц У
ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА СКВЕРА  

ИЗМЕЂУ КАТИЋЕВЕ, БИРЧАНИНОВЕ И БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА

Нови сквер, који се налази између улица 
Катићева, Бирчанинова и Булевар ос-

лобођења, оплемењен је новим уличним 
мобилијаром и садржи осам клупа за 
седење, места предвиђена за паркирање 
бицикала, саобраћајну сигнализацију и 
нове ђубријере. Постављена је нова улична 
ЛЕД расвета, посађено девет стабала, а 
уређене су и нове зелене површине, на 
којима је засађено ниско растиње и дрвеће.

Реконструкцијом површине од око 1.400 
квадратних метара простор је прилагођен 
кретању пешака, тако што су повећане 
тротоарске површине. Застор на коловозу и 
паркинг местима је урађен од ситне камене 
коцке, а на тротоарима су постављене 
камене плоче. 

Извођење радова је било у надлежности 
Града Београда и ово је други сквер који је 
завршен на општини Савски венац, док се 
први реконструисани сквер налази између 
улица Балканска, Милована Миловановића, 
Адмирала Гепрата и Гаврила Принципа, а у 
наредном периоду планирани су и радови 
у Улици Краљевића Марка.

ПОЧЕЛА ОБНОВА ПОДЗЕМНОГ ПРОЛАЗА КОД БЕОГРАДСКОГ САЈМА
Почела је обнова подземног пролаза код 

Београдског сајма, у Булевару војводе Ми-
шића. Реализација радова је у надлежности 
Града Београда, а у сарадњи са ЈКП „Путеви 
Београд“, и представља почетак санације и 
припремних активности неопходних за из-
вршење реконструкције.

Планирано је да се у подземним пролази-
ма поставе покретне степенице и инвалид-
ске рампе, при чему ће пролаз код Београд-
ског сајма имати приоритет, будући да је у 
веома лошем стању, руиниран и небезбедан. 
Очекују се и додатни радови на пешачком 
коридору.

У плану су и активности машинског 
чишћења подова, реконструкција и замена 
плафона, постављање и одржавање нове 
расвете, сигурносних камера, обнова над-
стрешница, поставка лифтова за инвали-
де, као и свакодневно чишћење, а посебна 
пажња ће се обратити и на стазе за слепе. 
Осим наведеног, очекује се и скидање свих 
графита и поставка антиграфит боје, која ће 
омогућити да се сваки нови графит чисти 
обичном водом. Урадиће се и потпуно нови 
ескалатори и степенице, а што је најважније, 
у односу на претходни период пролази ће 
бити редовно одржавани и доступни свим 
грађанима.

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ЗГРАДА И ФАСАДА  
НА САВСКОМ ВЕНЦУ ПО ЗАВРШЕНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ

По основу Јавног конкурса за бесповратно суфинансирање уређења зграда и фасада на територији општине, 
Градска општина Савски венац позвала је све стамбене заједнице које желе да се пријаве да поднесу своје 

предлоге и попуне потребну конкурсну документацију. Средства за учешће у финансирању уређења зграда и 
фасада обезбедила је ГО Савски венац и износила су највише 90% предрачуна потребних финансијских средстава. 
Пријавило се више од 500 стамбених заједница које су аплицирале за пројекат уређења улаза и фасада.

УРЕЂЕНЕ ПРВЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Завршено је уређење улаза првих стамбених зграда на те-
риторији општине Савски венац, предузето на иниција-

тиву грађана који су аплицирали путем Јавног конкурса за 
бесповратно суфинансирање радова на стамбеним заједница-
ма. Радови су обухватили кречење и бојење улаза и приступ-
них ходника, замену тастера за паљење светла, замену старих 
плафоњера и поставку нових лед плафоњера са сензором, за-
мену поштанских сандучића и постављање нових улазних вра-
та у зградама, на локацијама Незнаног јунака 19 и 19а, Симе 
Лозанића 1б, 1в, 1д и Бошка Петровића 3б, 3в. У наредном 
периоду очекујемо наставак радова, а планирано је да ће у 
оквиру овог конкурса бити уређено више од 40 стамбених 
заједница. Такође, у току су и радови на уређењу фасада на 
зградама на Савском венцу.

Након обиласка радова, заменик председника ГО Савски венац 
Урош Трипковић је истакао да се уређење стамбених заједница 
на територији општине Савски венац реализује у складу са 
планом и додао да је општина у претходном периоду уредила 

преко 45 стамбених заједница и велики број фасада, захваљујући доброј сарадњи са Градом Београдом, што 
ће бити настављено истим темпом. 

ПОЧЕЛО УРЕЂЕЊЕ ФАСАДА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Зграде у Сарајевској бр. 41 и 75 сада добијају нови 
изглед у оквиру акције уређења фасада на Савском 

венцу. Почетак радова на уређењу екстерног изгледа 
зграда је обишао Милош Видовић, председник ГО Сав-
ски венац и разговарао са управницима зграда, грађа-
нима и извођачима радова.

Реализацији радова се приступило како би суграђа-
ни живели у уређенијој и лепшој средини. У плану-
општине је да и у будућности настави са остваривањем 

пројеката суфинансирања активности на инвестицио-
ном одржавању и унапређењу својстава зграде, и да 
старе зграде освану у новом руху, са обновљеним из-
гледом и сређеним улазима. На територији општине 
је урађено много, а oчекује се спровођење значајних 
пројеката у наредном периоду, који ће утицати да 
грађани Савског венца имају још бољи животни стан-
дард и услове какве заслужују.

од идеје до реализације
Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац



Јун 2021. 11

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

ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛА НА САВСКОМ ВЕНЦУ
ЗАВРШЕНИ РАДОВИ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“, 

„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“ И „РАДОЈКА ЛАКИЋ“  

Председник Градске општине Савски венац Милош Ви-
довић обишао je званично завршене радове у основ-

ним школама „Петар Петровић Његош“, „Војвода Радомир 
Путник“ и „Радојка Лакић“, који су изведени у оквиру јавне 
набавке за текуће одржавање основних школа. Обиласку је 
присуствовао и начелник Одељења за пројекте развоја Вла-
димир Настић. 

Ово је још један пример да све реализоване акције у 
протеклом периоду, као и оне које су у плану, знатно допри-

носе да наша 
деца добију 
још лепша 
и уређенија 
места за шко-
ловање и од-
растање. Изведени радови су обухватили поправку оштећених 
зидова у учионицама, замену улазних врата, замену преливно 
експанзионог суда за грејање, замену рефлектора у сали за фи-
зичко и подних облога у учионицама. У претходним годинама 
општина је радила на побољшању услова рада у свим основ-
ним школа-
ма на терито-
рији Савског 

венца. Брига о деци и уређење образовних институција 
је један од приоритета, а у том правцу ћемо наставити и у 
будућности. Циљ је усмерити децу на прави пут, мотивиса-
ти их да се окрену правим вредностима и здравом начину 
живота. Сигурни смо да ће из свих ових школа изаћи неки 
нови научници, доктори, спортисти, професори, инжењери 
и да ћемо бити поносни на њих. Посебну захвалност жели-
мо да упутимо директорима основних школа што подржа-
вају нашу тежњу и жељу да Савски венац остане општина 
шампиона. 

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ У ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“

У оквиру извођења радова на одржавању основних школа на територији општине, у Основној школи „Стефан 
Немања“ на Сењаку завршено је реновирање тоалета, а постављена су и нова врата на школској згради. 

Општина константно размишља о својим грађанима и предлаже конкретне активности које утичу на то да њи-
хов живот буде квалитетнији, а раст и развој наших најмлађих суграђана сигурнији. 

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ШКОЛЕ „ЂУРО САЛАЈ“

Радови на текућем одржавању школе „Ђуро Салај“, 
започети на иницијативу председника општине 

Савски венац Милоша Видовића, недавно су заврше-
ни.

Радови су обухватили санацију мокрих чворова, из-
раду спуштеног плафона са новом расветом, замену ке-
рамичких плочица, лавабоа и врата. Тим поводом, члан 
Већа Градске општине Владимир Павловић и начелник 
Одељења за пројекте развоја Владимир Настић посе-
тили су школу и уверили се да је ово пример још једне 
успешно реализоване акције, која доприноси да наша 
деца имају уређеније место за учење и одрастање.

Директорка школе је истакла одличну сарадњу са 
општином Савски венац и уручила захвалницу за стал-
ну бригу о потребама школе и њених ђака, као и за-
послених.
Савски венац, као друштвено одговорна општина, 
увек настоји да улаже у боље сутра, првенствено се ба-
већи садржајима везаним за ђаке и унапређење њихо-
вог школског окружења, како би им биле пружене што 
боље основе за раст и развој. Стога, општина наставља 
са радом, увек у добром правцу и пружа подршку када 
су овакве или сличне иницијативе у питању. 

РАДОВИ НА НОВОМ ДЕЧЈЕМ ИГРАЛИШТУ НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Председник Скупштине Градске општине Савски 
венац Страхиња Кукић обишао je почетак радова 

на новом дечјем игралишту у Улици генерала Павла 
Јуришића Штурма. 

Извођење радова је у надлежности Секретарија-
та за комуналне и стамбене послове Градске управе 
града Београда, у сарадњи са ЈКП „Зеленило-Бео-
град“. Aкција je започета на иницијативу грађана Сав-
ског венца и представља изузетан пример како се 
општина труди да малишанима обезбеди што бољу и 
здравију средину за одрастање и живот. 

ГО Савски венац ћe наставити да ослушкује пот-
ребе грађана, које су увек на првом месту. Настојимо 
да реализујемо све акције како би нашој деци били 
доступни што бољи садржаји за игру и рекреацију. 
Општина Савски венац увек улаже у будућност, бави 
се садржајима који испуњавају потребе деце и труди 
се да помаже најмлађима.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венацwww.savskivenac.rs
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧЕСТИТАО 50. ГОДИШЊИЦУ БРАКА  
СУГРАЂАНИМА СА СЕЊАКА

Председник Градске општине Савски венац Милош 
Видовић и чланица Општинског већа Славица 

Трнинић посетили су брачни пар на Сењаку, Душана 
и Достану Тодоровић, који су прославили 50. 
годишњицу брака. Уз симболичне поклоне – цвеће 
и торту украшену детаљима у облику грба Градске 
општине Савски венац, председник је честитао 
суграђанима јубиларну годишњицу брака и пожелео 
им да у добром здрављу још пуно година славе.

ОДРЖАН САСТАНАК ГРАДОНАЧЕЛНИКА БЕОГРАДА ЗОРАНА РАДОЈИЧИЋА  
И ПРЕДСЕДНИКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ МИЛОША ВИДОВИЋА

ПРИЈЕМ ГРАЂАНА КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦПРИЈЕМ ГРАЂАНА КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Пријем код председника ГО Савски венац Ми-
лоша Видовића је увек један од приоритета у 

раду општине, у циљу што лепше и боље сарадње 
са грађанима. Подстицањем иницијативе грађана 
побољшава се квалитет живота и решавају про-
блеми. Напредак који осетимо и видимо је ди-
ректан резултат добре комуникације и сарадње, 
те ћемо стога наставити да се састајемо са суг-
рађанима, отворено разговарамо и пажљиво ос-
лушкујемо њихова интересовања и потребе, што 
доприноси томе да наша општина буде по мери 
оних који овде живе. 

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

Председник ГО Савски венац Милош Видовић 
и руководство општине састали су се са гра-

доначелником Београда Зораном Радојичићем 
и представницима Градске управе и јавних пре-
дузећа. Овај састанак представља један у низу 
директних разговора са градским институција-
ма. 

Главне теме састанка биле су реконструк-
ције саобраћајница, фасада и паркинг места, 
уређење зелених површина, паркова и урба-
них џепова, чистоћа на општини Савски венац, 
реконструкција пијаце „Сењак“, изградња Же-
лезничке станице „Прокоп“, као и најзначајнији 
пројекти уређења урбаних џепова у улицама 
Милована Миловановића, Катићева и Краље-
вића Марка и радови у основним школама. Раз-
говарало се о свим пројектима који су заврше-
ни у претходном периоду, као и о онима који су 
тренутно актуелни, али и о заједничким плановима у 
будућности. 

Наставићемо заједно да решавамо текуће про-
блеме, да још боље реализујемо започете пројекте и 
покренемо предвиђене. Дефинисање још чвршће са-
радње биће од изузетног значаја за даљи раст и раз-
вој наше општине. 

На подручју Савског венца у фокусу ће бити 
пројекти који су од прворазредног значаја не само за 
Савски венац већ и за Београд и Србију у целини, и на-
ставак активности које потврђују позицију централне 
и најразвијеније градске општине. 

Од изузетног је значаја што се на свим нашим 
пројектима види одлична сарадња Републике, Града 
и Општине, што је кључно у њиховој реализацији, а на 
задовољство и корист наших суграђана. Све је могуће 
остварити уколико су развојни планови у складу са 
потребама грађана. Наш план за Савски венац је да се 
још бржим темпом ради на започетим пројектима, да 
градимо окружење у коме ће људи несметано да ст-
варају, живе и привређују, да школе у које иду њихова 
деца буду одржаване. Све што смо постигли претход-
них година је важно, али визија и план за будућност 
су најважнији. Савски трг је један од најзначајнијих 
пројеката на општини, који мења лице Савског венца. 
Захваљујући пројекту „Београд на води“ и реконструк-
цији Савског трга, као и споменику Стефану Немањи, 
овај део наше општине постаје центар Београда. 

Радојичић и Видовић су закључили да постоји 
одлична сарадња између ГО Савски венац и Града 
Београда, да добро радимо и да се вишедеценијски 
проблеми одлично решавају. Додали су да је један од 
задатака који нас очекују након састанка сумирање 
захтева и идеја и постављање приоритетних група 
пројеката за реализацију у наредном периоду, како 
бисмо још боље унапредили услове за живот и рад 
наших суграђана.

За све предлоге, сугестије и питања  
грађани могу да нам се обрате  

на имејл-адресе: 

pitanja@savskivenac.rs  
info@savskivenac.rs

као и путем поште

(Кнеза Милоша 69).
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МИНИСТАРКА ИРЕНА ВУЈОВИЋ И ПРЕДСЕДНИК МИЛОШ ВИДОВИЋ 
ПРИСУСТВОВАЛИ АКЦИЈИ ЧИШЋЕЊА САВСКОГ ШЕТАЛИШТА

На иницијативу Министарства заштите животне средине 
и Градске општине Савски венац очишћен је део Савског 

шеталишта код старог железничког моста. У оквиру акције коју 
су спровела јавно-комунална предузећа „Зеленило Београд” 
и „Градска чистоћа”, уклоњене су дивље депоније и коров, 
као и дрвни и комунални отпад који се налазио на том делу 
шеталишта.

Акцији чишћења присуствовали су министарка заштите 
животне средине Ирена Вујовић, председник општине Савски 
венац Милош Видовић и директор ЈКП „Зеленило-Београд“ 
Слободан Станојевић.

Вујовић и Видовић су указали да на том делу савског прио-
баља годинама уназад постоји проблем с дивљом вегетацијом 
и мини депонијама, због чега цео простор изгледа запуштено, 
а отпад неретко заврши у реци.

– Ово је наставак рашчићавања простора поред реке, које 
је започето уређењем дела шеталишта у оквиру ‘’Београда на 
води’’, којим се данас поносимо и у којем уживају како грађани 
наше престонице, тако и гости Београда. Жеља нам је да цео 
овај потез дуж Саве буде уређен и да послужи као пример осталим градовима у Србији, али и да сви почнемо 

на другачији начин да се односимо према речним обалама и 
самим рекама – изјавила је министарка Вујовић.

Министарка је додала да ће у фокусу Министарства заштите 
животне средине ове године бити решавање проблема 
дивљих депонија широм Србије и додала да у том послу 
локалне самоуправе, али и грађане, види као партнере.

– Битно је да подигнемо свест грађана о томе како се 
односити према зеленилу које нас окружује, рекама и у 
глобалу према средини 
у којој живимо. На тај 
начин ће се променити 
поглед на екологију и 
побољшање животне 
средине, како становника 
на Савском венцу, тако 
и у целом Београду, па и 
у читавој држави. Циљ 
оваквих иницијатива јесте 
здравије живљење, али 
и уреднији и уређенији 

изглед нашег окружења. Брига о животној средини је основ за здрав развој 
друштва, као и за подизање нивоа квалитета живота, а еколошка одбрана 
треба да представља трајну обавезу свих нас – рекао је Видовић.

У САРАДЊИ СА ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“  
ЗАМЕЊЕНО 230 СТАРИХ КОНТЕЈНЕРА

На територији општине Савски венац замењени су стари судови за одла-
гање отпада, а на њихова места су постављени нови. 

– У плану нам је да ова акција замене старих судова за одлагање отпада 
новим буде увек у току. Настављамо истим темпом, уз предлоге наших суг-
рађана, јер они својим иницијативама доприносе да сви заједно радимо на 
подизању квалитета живота. То чини нашу општину, али и околину, лепшом 
и уређенијом – рекао је Милош Видовић, председник Градске општине Сав-
ски венац, и изразио захвалност ЈКП „Градска чистоћа” на доброј сарадњи 
и позитивном реаговању на иницијативе и захтеве грађана Савског венца.

www.savskivenac.rs

ЗА ЛЕПШИ И ЧИСТИЈИ САВСКИ ВЕНАЦ
Е К И П Е  Е К О - П А Т Р О Л Е  У В Е К  У  С Л У Ж Б И  Г Р А Ђ А Н А

УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Еко-патрола Град-
ске општине Сав-

ски венац уредила је 
површине на неко-
лико локација, а реа-
лизоване активности 
се односе на кошење 
траве, одношење 
отпада и уклањање 
мањих депонија у Бу-
левару војводе Ми-
шића и улицама Ди-
ане Будисављевић, 
Кнеза Милоша, Косте 
Главинића, Славка 
Ћурувије и Малешко 
брдо.

Екипе су свакодневно на терену, интензивно раде на уређењу јавних зелених површина на територији општине 
и на иницијативу грађана одговорно организују уређење запуштених делова. Општина ће и у наредном периоду 
наставити истом динамиком да уређује Савски венац, чинећи га све лепшим и уређенијим местом за живот.

АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРА ИСПОД СЕЊАЧКЕ ПИЈАЦЕ 

Председник Градске општине Савски венац Милош Видовић присуствовао је акцији чишћења простора ис-
под Сењачке пијаце, у сарадњи са Еко-патролом. На иницијативу грађана преуређен је и очишћен простор 

испод Сењачке пијаце и Железничког моста, који је на видном месту и привлачи пажњу суграђана који ту сва-
кодневно пролазе. Простор између Сењачке пијаце и Београдског сајма је био испуњен комуналним нередом, 
те је тај део захтевао рашчишћавање. 

Циљ ове акције је да код грађана подигне-
мо свест о томе како се треба односити према 
средини у којој живимо, како би наше окру-
жење било уређеније и лепше, као и да подсе-
тимо грађане који користе јавне површине 
да отпад треба да одлажу на места која су за 
то предвиђена. Брига о нашем окружењу је 
основ за друштвени прогрес и подизање ни-
воа квалитета живота, а одговорно понашање 
према животној средини представља обавезу 
свих нас. Овакве акције и у будућности ће до-
приносити томе да наша општина буде чистија 
и још уређенија. 

Обиласку локалитета присуствовао је и 
члан Већа ГО Савски венац Љубомир Ловре.

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

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

www.savskivenac.rs/cir//preuzmite-obrasce/www.savskivenac.rs/cir//preuzmite-obrasce/

у сарадњи са
Информатор о раду и животу Градске општине Савски венац
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З А  З Е Л Е Н И Ј И  С А В С К И  В Е Н А Ц
П Р О Л Е Ћ Н А  С А Д Њ А  Д Р В Е Ћ А  У  П А Р К У  „ Л Е П  И З ГЛ Е Д “

На иницијативу грађана, посађене су саднице сре-
брног јавора у парку „Леп изглед“ код Мостарске 

петље. У акцији садње дрвећа, под називом „За зеле-
нији Савски венац“, учествовали су председник Градске 
општине Савски венац Милош Видовић и руководство 
општине, уз стручну надлежност ЈКП „Зеленило“ Бео-
град, под чијом ингеренцијом се налази уређење ове 
локације. 

Oво je само једна у низу акција озелењавања које су 
у протеклих годину дана реализоване на општини Сав-
ски венац. 

У протеклом периоду на територији општине је за-
сађено преко 600 нових садница дрвећа, неке и на мес-
тима која су у надлежности града Београда, а сви зајед-
но смо у овом циљу вођени истом идејом, да оваквом 

акцијом подигнемо свест о важности очувања животне средине. Желимо да сопственим примером утичемо на 
друге, јер свако засађено дрво има непроцењиву важност у очувању здравља и побољшању квалитета живота. На-
ставићемо са сличним активностима и у будућности, како би наша општина била боље и здравије место за живот. 

У току је и акција „Заједно за лепши Савски венац“, која обухвата послове сређивања и озелењавања ур-
баних џепова на територији општине, а неколико 
локација је, у складу са предлозима грађана, већ 
добило нови изглед.

НАСТАВАК ПРОЛЕЋНЕ САДЊЕ НА САВСКОМ ВЕНЦУ

На иницијативу грађана општине Савски венац, а у оквиру 
акције „За зеленији Савски венац“, на локацијама у Улици 

Косте Главинића, на углу Младена Стојановића и Алексе 
Бачванског и на углу Виле Равијојле и Младена Стојановића, 
уређене су зелене јавне површине. Засађене су саднице 
лаванде, хортензије, гербера, саднице дрвећа јапанске 
трешње, бреста и врбе, као и шимшира, које сада улепшавају 
овај крај. Уређене површине је обишао Члан већа ГО Савски 
венац Љубомир Ловре, који је разговарао са грађанима о 
будућим активностима и плановима за наредни период. 

 Циљ општине је да истиче значај важности очувања жи-
вотне средине и константно показује суграђанима колико 
утиче на побољшање квалитета живота грађана. Посебан 
труд се улаже у то да општина Савски венац буде све боље 
место за живот како бисмо заједно очували наше окружење.

Члан Већа ГО Савски венац је подсетио да је у току и 
акција „Заједно за лепши Савски венац“, у оквиру које се 
обавља сређивање и озелењавање урбаних џепова на 
територији општине, и додао да је све више локација које 
на иницијативу грађана добијају нови изглед.

Предлоге за уређење урбаних џепова, Предлоге за уређење урбаних џепова, 
сређивање и озелењавање јавних површина сређивање и озелењавање јавних површина 

на територији општине, грађани Савског венца на територији општине, грађани Савског венца 
могу да пошаљу на имејл-адресу: могу да пошаљу на имејл-адресу: 

zamojkraj@savskivenac.rs. zamojkraj@savskivenac.rs. 

У пријави је потребно навести контакт У пријави је потребно навести контакт 
телефон и адресу локације (са фотографијом) телефон и адресу локације (са фотографијом) 

коју је потребно уредити.коју је потребно уредити.

НОВО ОСВЕТЉЕЊЕ У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ

Адаптацијом јавног осветљења у Топчи-
дерском парку, за коју је било задужено 

ЈКП „Јавно осветљење“‘, завршен је посао по-
стављања новог осветљења у овом историјс-
ком комлексу.

Уграђена опрема и пратећи мобилијар су 
у складу са османским стилом градње, који 
одликује Милошев конак. У питању је око 120 
стубова рустичног дизајна, са припадајућим 
светиљкама које задовољавају високе крите-
ријуме енергетске ефикасности, одрживости 
и заштите животне средине, не нарушавајући 
атмосферу амбијенталне целине.

Радови су изведени са циљем да се омо-
гуће услови за безбедан и сигуран боравак 
наших суграђана током ноћних сати у овој зе-
леној оази. 

ОЗЕЛЕЊЕН ПРОСТОР КОД БЕОГРАДСКОГ САЈМА 

У оквиру акције „Дрво за Београд“, градона-
челник Београда Зоран Радојичић и пред-

ставници Немачко-српске привредне коморе 
посадили су саднице дрвећа на десној обали 
Саве, код Београдског сајма, на територији 
општине Савски венац. 

Акција је започета на иницијативу Немачке 
организације за међународну сарадњу и Гра-
да, како је рекао градоначелник Радојичић, 
додајући да је захваљујући одзиву 37 компа-
нија из Немачко-српске привредне коморе 
посађено укупно 329 садница и озелењено 
10.000 квадратних метара површине код Бе-
оградског сајма, што је и својеврстан рекорд 
акције „Дрво за Београд“. Закључно са овом 
садњом, до сада је у оквиру акције посађено 
више од 1.800 стабала.

Председник Немачко-српске привредне ко-
море Удо Ајхлингер прецизирао је да су се ком-
паније радо одазвале иницијативи Града Бео-
града и донирале средства за набавку садница. 

Локацију је недавно обишао члан Већа ГО Савски венац Љубомир Ловре.
На овај начин општина доприноси бољој клими у Београду, као и на Савском венцу, али и показује шта 

значи друштвено одговорно понашање. Ово је само симболичан почетак даљих акција. У фокусу ће бити 
одрживи развој, енергетска ефикасност, мобилност и побољшање квалитета живота свих грађана.

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

Градска општина Савски венац у оквиру акције „Заједно за лепши Градска општина Савски венац у оквиру акције „Заједно за лепши 
Савски венац” наставља са сређивањем и озелењавањем урбаних Савски венац” наставља са сређивањем и озелењавањем урбаних 
џепова на територији општине.џепова на територији општине.

Позивамо грађане да изнесу своје предлоге која места на Савском Позивамо грађане да изнесу своје предлоге која места на Савском 
венцу је потребно уредити и заједно са фотографијама пошаљу  венцу је потребно уредити и заједно са фотографијама пошаљу  
на имејл-адресу: на имејл-адресу: zamojkraj@savskivenac.rszamojkraj@savskivenac.rs

У пријави је потребно навести контакт телефон, као и адресу  У пријави је потребно навести контакт телефон, као и адресу  
локације која треба да се уреди.локације која треба да се уреди.

Информатор о раду и животу Градске општине Савски венацwww.savskivenac.rs
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„ Д А Н И  У М Е Т Н И Ч К Е  И Г Р Е ” У  К У Ћ И  К РА Љ А  П Е Т РА

Национална фондација за уметнич-
ку игру у сарадњи са ГО Савски ве-

нац организовала је „Дане игре” у Кући 
краља Петра. Манифестацију су свеча-
но отворили Аја Јунг, директорка Бео-
градског фестивала игре и Страхиња 
Кукић, председник Скупштине општи-
не Савски венац, који је на почетку 
програма поздравио децу и учеснике. 

Централни део догађаја је био јавни 
час за децу са Савског венца, узраста 
од 6 до 10 година, на коме су малишани 
имали прилику да уче о историји игре, 
присуствују часу балета и показним 
вежбама. 

Ово је други пут да са општином 
Савски венац Национална фондација 
за уметничку игру реализује пројекат, 
и то у Кући краља Петра. Час балета је 

одржан на отвореном, за децу са територије 
општине, у складу са прописаним епидеми-
олошким мерама. 

Манифестацији је присуствовала и Ана 
Маринковић, чланица Већа Градске општине 
Савски венац. „Дане игре” су најмлађи дочека-
ли са узбуђењем, јер су се забавили и едуко-
вали, а испратили су их са жељом за плесом и 
уметничком игром. 

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

за нашу децу УРУЧЕНЕ ДИПЛОМЕ „БЕЗБЕДАН ШКОЛАРАЦ“  
СВИМ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Градска општина Савски венац у сарадњи са Секретарија-
том за саобраћај града Београда успешно је данас спро-

вела пројекат „Безбедан школарац“, чији је непосредни ре-
ализатор Удружење за безбедност саобраћаја у локалној 
заједници. У оквиру пројекта завршен је конкурс за најбоље 
ђачке радове представника од 1. до 4. разреда на тему без-
бедности у саобраћају а након тога је одржано и тестирање, 
на коме су се окупили најбољи ученици. Завршно такми-
чење одржано је у Градској општини Савски венац.

Едукацију деце спровели су стручни предавачи, а најус-
пешнијим ученицима и најбољим познаваоцима саобраћај-
них прописа додељене су дипломе и награде у виду пехара, 
медаља и бицикала. Учитељи и учитељице добили су вауче-
ре, а најбољој школи уручен је лаптоп рачунар.

Циљ пројекта је развијање саобраћајне културе код 
деце, кроз проверу и унапређење знања, ставова и по-
нашања у саобраћају и употреби система заштите. Млађи 
основци су имали прилику да се суоче са проблемима и 
дају препоруке за унапређење редовног саобраћајног 
образовања и васпитања. Посебан допринос пројекта је 
што су малишани савладали и стекли потребно знање о 
безбедности у саобраћају.

На овај  начин Општина Савски венац спровела је још 
једну активност на пољу саобраћајног образовања и вас-
питања деце, као кључног елемента за унапређење њи-
хове безбедности у саобраћају. Средства за реализацију 
пројекта обезбеђена су од стране Секретаријата за сао-
браћај Града Београда.

ШКОЛА КОШАРКЕ ЗА ДЕЧАКЕ

Програм се реализује у 
сарадњи са Кошаркашким 
клубом „Еко Спорт“ и 
намењен је дечацима 
основношколског узраста.

 Пријаве на број: 
063/770-3846

ШКОЛА ФУДБАЛА

Програм се реализује у 
сарадњи са ФК „Графичар“ 
и намењен је деци узраста 
од 10 до 12 година.

 Пријаве на број: 
063/764-1126

Б Е С П Л А Т Н И    П Р О Г Р А М ИБ Е С П Л А Т Н И    П Р О Г Р А М И

ШКОЛА КОШАРКЕ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ

Програм се реа-
лизује у сарадњи са 
Покретом за женску 
кошарку ,,Марина 
Маљковић“ и на-
мењен је девојчица-
ма основношколс-
ког узраста.

 Пријаве на 
број: 
064/485-2232

ШКОЛА РВАЊА

Градска општина 
Савски венац у са-
радњи са РК ,,Црвена 
звезда“ организује 
бесплатну школу 
рвања за основце и 
средњошколце. 

 Пријаве на 
бројеве:  
065/272-2721 и 
065/999-4965
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Д А Н  П Л А Н Е Т Е  З Е М Љ Е

рециклажом до здравља
АКЦИЈА ,,РЕЦИКЛИРАЈ ЗА ЧИСТИЈИ САВСКИ ВЕНАЦ’’

Градска општина Савски венац у сарадњи са ЈКП „Град-
ска чистоћа“ покренула је акцију под називом „Рецик-

лирај за чистији Савски венац“, чији је циљ да се укаже 
како се правилним одлагањем отпада значајно допри-
носи лепшој и еколошки чистијој животној средини. 

Свим суграђанима који су се прикључили овој акцији 
уручене су еко-кесе за одлагање рециклабилног отпада. 
Прву кесу за рециклажу уручио је председник ГО Савски 
венац Милош Видовић, који је том приликом и поразго-
варао са грађанима о значају заштите животне средине. 
Догађају је присуствовао и Извршни директор за посло-
ве рециклаже ЈКП „Градска чистоћа“ Михаило Досковић. 
Овај пројекат је покренут у намери да се суграђанима 
подигне свест и одговорност о еколошкој одрживости и 
учврсти навика да је једино заједничким активностима 
могуће дати максимални допринос у још бољем очувању нашег окружења. 

Преузимањем еко-кеса грађани показују одговорност у опхођењу према својој околини и природи. Посеб-
ну захвалност општина упућује суграђанима који су се пријавили за учешће у овој акцији и тиме показали да 
препознају важност правилног одлагања отпада, што доприноси лепшој и еколошки здравијој животној сре-
дини. Трудићемо се и у будућности да на територији општине организујемо сличне акције и да нам у фокусу 
буде одрживи развој и побољшање квалитета живота свих наших грађана .

АКЦИЈА „РЕЦИКЛИРАЈ ЗА ЖИВОТ МАЛОГ ГАВРИЛА“ УСПЕШНО ЗАВРШЕНА

Градска општина Савски венац, у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“, организовала је 
акцију „Рециклирај за живот“ у основним школама на територији Савског венца. Ор-

ганизовано је прикупљање рециклабила како би се обезбедила финансијска помоћ 
за лечење Гаврила Ђурђевића, који болује од спиналне мишићне атрофије. 

ГО Савски венац, руководство 
општине и запослени, такође су 
подржали ову хуманитарну ак-
цију, тако што су прикупили отпад 
који се правио и складиштио у 
згради општине и тиме директ-
но учествовали у солидарној по-
моћи малом Гаврилу.

Циљ акције је био да се пластика, папир и лименке рецикли-
рају и претворе у новчани ресурс. Тако се на практичном приме-
ру показало да пластичне флаше, старе новине, лименке, папир 
и други рециклабили нису отпад, већ роба и „скривени новац“. 

– Ова акција нас је удружила, мотивисала и подстакла на со-
лидарност. Нашу децу треба да едукујемо да није сваки отпад смеће, већ да се разврставањем отпада добијају ре-
сурси, односно роба. На тај начин развијамо код њих свест о значају 
рециклирања и заштите животне средине. Ова акција је омогућила 
да се прикупе средства за лечење без оптерећења кућног буџета, у 
исто време смо показали како се чува животна средина и спасава не-
чији живот. Поносни смо што је Градска општина Савски венац лич-
ним примером подстакла многе да се укључе у акцију прикупљања 
средстава за лечење малог Гаврила, па је новац обезбеђен у веома 
кратком року. Захваљујем се свим суграђанима који су се прикљу-
чили и подржали акцију „Рециклирај за живот” и показали да само 
заједно и солидарни можемо да помогнемо нашим најмлађима да са 
осмехом и здрави закораче у будућност – закључио је Видовић.

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

Дан планете Земље се обележава 22. априла, као 
подсећање на дан када је рођен модерни еко-

лошки покрет 1970. године. Ове године, на 51. го-
дишњицу, као главна тема истакнут је мото: „Обно-
вите нашу земљу“. Услед пандемије коронавируса и 
прописаних епидемиолошких мера, прошле године 
је највећи део активности које су пратиле обеле-
жавање Дана планете 
Земље спроведен ди-
гиталним путем, кроз 
организовање глобал-
них онлајн скупова.

Општина Савски 
венац у свакој при-
лици истиче значај 
очувања животне сре-
дине, као и то да одго-
ворност за здравље 
људи и очуваност 
природе, биљног и 
животињског света, 
лежи на сваком од нас 
понаособ. 

Овогодишња тема 
„Обновите нашу 
земљу” фокус је ста-
вила на новонастале 
процесе у природи, 
као и на нове зелене 
технологије које могу 
да обнове светске еко-
системе. На овај начин 
се одбацује идеја да су 
ублажавање или при-
лагођавање садашњој 
еколошкој ситуацији 
једини начин за ре-
шавање климатских 
промена. Овај дан 
није само намењен 
подизању свести о еколошким проблемима, већ је и 
одличан повод за многе заједнице да уклоне смеће 
из свог окружења, посаде дрвеће или једноставно 
размисле о свим благодетима које нам  Мајка При-
рода пружа.  

Климатске промене и промене природе које 
људи свакодневно изазивају својим деловањем, као 
и злочини који нарушавају биодиверзитет, попут 
крчења шума, појачане пољопривреде и сточар-
ства или све веће илегалне трговине дивљим живо-
тињама, могу повећати контакт и пренос заразних 
болести и вируса са животиња на људе (зоонотске 
болести), попут ковида-19.

Избијање вируса корона представља опасност за 

јавно здравље и глобалну економију. Међутим, пос-
пешивање биодиверзитета може бити део решења, 
јер би разноликост животињских врста могла оте-
жати брзо ширење патогена, с обзиром да постоји 
све већа забринутост због здравствених последица 
услед губитка и промена у животињском и биљном 
царству. 

У специфичне везе 
између здравља људи 
и биолошке разновр-
сности спадају утицај 
на исхрану, здрав-
ствена истраживања 
или традиционалну 
медицину, нове зараз-
не болести и утицај на 
промене у дистрибу-
цији биљака, патоге-
на, животиња, па чак 
и људских насеља, 
која су погођена кли-
матским променама. 
Упркос сталним напо-
рима, стање биоди-
верзитета се погорша-
ва широм света брже 
него икада у људској 
историји. Процењује 
се да је око милион 
животињских и биљ-
них врста тренутно 
пред изумирањем. Уз 
овакву слику и сце-
нарио коронавируса, 
наш непосредни при-
оритет је спречити 
његово ширење, али 
на дугорочне стазе је 
врло важно борити 
се против губитка ста-

ништа и за очување биодиверзитета. 
Начини на које можемо помоћи планети Земљи 

су да уклањамо пластични отпад из свог окружења, 
паркова, шума, да користимо што мање пластике у 
свакодневној употреби, избегавамо пестициде и хе-
мијске производе, да рециклирамо, садимо дрвеће 
и цвеће. Морамо размишљати и о водама, да их што 
мање загађујемо, али и да зауставимо прекомерну 
употребу воде тамо где то није потребно. Битно је 
размислити и о начину исхране, јер се сваке годи-
не, на глобалном нивоу посматрано, једна трећина 
произведене хране баци. Такође, веома је битно да 
децу још од малих ногу учимо да воле природу и да 
је поштују.
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У Ч Е Н И Ц И  О Ш  „ В О Ј В ОД А  РА Д О М И Р  П У Т Н И К “  
ГО В О Р Е  O  TO M E  З А Ш ТО  В О Л Е  С А В С К И  В Е Н А Ц

Зоја Грбић, 4-3:  
На Савском 
венцу је лепо 
то што има 
пуно зеленила 
и паркова.

Зоја Грбић, 4-3:  
Другима у нашој општини 
бисмо препоручили да 
је чувају и да се сви лепо 
слажу и договарају око 
уређења.

Кристијан Танасковић, 4-1: 
Другима бих препоручио 
да не загађају природу, већ 
да је чувају и пазе. 

Ива Аврамовић, 1-3:  
Веома је важно да 
бринемо једни о 
другима, зато што 
уз нашу помоћ неко 
може да реши свој 
проблем.

Елена Драганић, 4-1:  
Много смо задовољни 
нашим успехом и успехом 
других људи који су 
учествовали у акцији. 
Важно је помоћи, посебно 
када је у питању нечији 
живот.

Милан Чворовић, 2-1: Веома сам задовољан што смо 
помогли Гаврилу и омогућили му опоравак и лечење. 
Важно је помагати угроженим особама.

Лука Павловић, 1-1: Веома је важно да помажемо 
једни другима зато што може неко гадно да се 
повреди. Ако је некоме потребна помоћ хумано 
је и лепо да се потрудимо да пронађемо начин да 
помогнемо. Тако ћемо се лепше осећати.

Ирина Ђукановић, 4-1: 
Највише волим што наша 
општина има много 
паркова.

Елена Драганић, 4-1: Савски венац има 
породилишта која немају друге београдске 
општине. Ту се налази Београдски сајам, 
Бели двор, Влада Републике Србије, већа 
министарства, ВМА, стадиони фудбалских 
клубова „Партизан“ и „Црвена звезда“. 
Постоје паркови природе који могу 
пружити предах од градске гужве: парк 
Мањеж, Хајд парк, Топчидерски парк и 
споменик Стефану Немањи.

1. Шта је најлепше на Савском венцу и која места бисте издвојили?

2. Шта највише волите на Савском венцу?

Приредиле учитељице: Ивана Кецман, Ана Пејић, Нада Радојков и Јелена Кузмановић

ВОЛИМО САВСКИ ВЕНАЦ ЗАТО ШТО:ВОЛИМО САВСКИ ВЕНАЦ ЗАТО ШТО:

Помогли смо Гаврилу и омогућили му опоравак и лечењеПомогли смо Гаврилу и омогућили му опоравак и лечење
Има пуно зеленила и парковаИма пуно зеленила и паркова

Организује културна дешавања за децуОрганизује културна дешавања за децу
Помажемо и бринемо једни о другимаПомажемо и бринемо једни о другима

Сви се лепо слажу и договарају око уређењаСви се лепо слажу и договарају око уређења
Чувамо природу и рециклирамо за животЧувамо природу и рециклирамо за живот

Мила Ходалић, 1-2:  
Важно је да они којима 
је помоћ потребна буду 
срећни јер знају да ће се 
увек наћи неко ко може да 
им помогне.

Ирина Ђукановић, 4-1:  
Дали смо допринос тако 
што смо направили снимак 
за ТВ „Прва“ и указали 
људима да помогну малом 
Гаврилу.

6. Шта бисте препоручили другима на општини Савски венац?

Милица Митровић, 2-1:  
Много смо срећни што смо 
нашом акцијом учествовали у 
хуманитарној помоћи за малог 
Гаврила. Када се сви удруже и 
сви раде заједно онда хиљаду 
малих помоћи постају једна 
велика ствар, а то је Гаврилово 
излечење. 

4.  Колико сте задовољни што сте заједно удружено помогли малом Гаврилу  
да прикупи средства за лечење?

Ана Враштановић, 4-1:  
Највише волим кад 
Савски венац организује 
културна дешавања за 
децу.

Ана Драганић, 4-1:  
Допринели смо првенствено 
позивом људи на тако 
значајан догађај. Битно је 
да људи схвате колико је 
рециклажа важна за живот и 
да то покажу учествовањем 
у некој од акција.
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Мој Савски венац

5. На који начин сте дали допринос учешћу у акцији „Рециклирај за живот“?

3. Колико је важно да помажемо и бринемо једни о другима и колико је наша помоћ важна другима?
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ТА К М И Ч Е Њ Е  „ Н А Ј З Е Л Е Н О ”  ТА К М И Ч Е Њ Е  „ Н А Ј З Е Л Е Н О ”  
Н А  С А В С К О М  В Е Н Ц УН А  С А В С К О М  В Е Н Ц У

Градска општина Савски венац у сарадњи са ЈКП ,,Зеленило-Београд’’ тради-Градска општина Савски венац у сарадњи са ЈКП ,,Зеленило-Београд’’ тради-
ционално и ове године организује такмичење за избор најлепших зелених ционално и ове године организује такмичење за избор најлепших зелених 

површина, под називом „НајЗЕЛЕНО”.површина, под називом „НајЗЕЛЕНО”.
Рок за пријаву је трајао до 18. јуна, а избор се врши у следећим категоријама:Рок за пријаву је трајао до 18. јуна, а избор се врши у следећим категоријама:

1. „Најлепша зелена површина око стамбене зграде”1. „Најлепша зелена површина око стамбене зграде”

2. „Најлепши балкон”2. „Најлепши балкон”

3. „Најлепша зелена површина испред пословних објеката”3. „Најлепша зелена површина испред пословних објеката”

4. „Најлепше школско двориште”4. „Најлепше школско двориште”

5. „Најлепше зеленило око предшколске установе”5. „Најлепше зеленило око предшколске установе”

6.  „Најлепше уређено зеленило угоститељског објекта (летња башта)”6.  „Најлепше уређено зеленило угоститељског објекта (летња башта)”

7. „Најлепша окућница”7. „Најлепша окућница”

У свакој категорији биће одабрана по три најбоље уређена зелена простора, У свакој категорији биће одабрана по три најбоље уређена зелена простора, 
а освајачи првих места ће учествовати у такмичењу које ће ce одржати а освајачи првих места ће учествовати у такмичењу које ће ce одржати 

на нивоу града Београда. Проглашење победника и додела награда биће на нивоу града Београда. Проглашење победника и додела награда биће 
уприличени на завршној свечаности која се традиционално одржава  уприличени на завршној свечаности која се традиционално одржава  

у башти ЈКП „Зеленило-Београд” на Малом Калемегдану.у башти ЈКП „Зеленило-Београд” на Малом Калемегдану.

www.savskivenac.rs

дешавања на Савском венцу

Председник општине Савски венац Милош Видовић посетио је Даницу Шмиц (84), најстарију и најпопуларнију 
волонтерку Црвеног крста, и био гост у њеном дому на Савском венцу, заједно са чланом Већа Дејаном Герићем. 

Даница кроз своје ангажовање пружа помоћ старијим особама које живе саме, али и деци и сиромашним поро-
дицама. У пријатном разговору, гости и домаћица посебно су истакли значај и допринос волонтеризма у тешким 
ситуацијама, попут пандемије коронавируса против које се још увек бори читав свет. 

Поред волонтирања у Србији, Даница се у оквиру активности Црве-
ног крста Србије ангажује и на глобалном нивоу, у заговарању за нову 
Конвенцију Уједињених нација о правима старијих особа. Носилац је 
многих признања за свој хуманитарни рад, а ове године, поводом Дана 
државности, председник Републике Србије Александар Вучић уручио 
јој је и Златну медаљу за заслуге. Даница је наставница физике и мате-
матике у пензији, волонтира већ 50 година и својим ангажовањем про-
мовише хуманост и солидарност која нам је данас, у време пандемије, 
посебно потребна, у околностима када је неопходно више да бринемо 
једни о другима. Једно од значајних признања које је добила од Владе 
Републике Србије је и „Доброчинитељ“ за 2020. годину.

Детињство је провела на Врачару. Пре више година живела је на 
Топчидерском брду, поред Куће краља Петра, у Темишварској, а и 
данас живи на територији Савског венца, на свом Сењаку, где по-
знаје сваку улицу и свакога коме је потребна помоћ. Седамдесетих 
година прошлог века завршила је у Црвеном крсту курс за болни-
чарку и од тада непрекидно помаже онима којима је помоћ потреб-
на. Каже да јој волонтерски рад причињава посебну унутрашњу 

радост коју тешко може да замени нешто друго. Све време се залаже за права старијих људи. Наставила је да 
и током пандемије вируса корона буде веома активна, да пише и објављује, али и да путем телефона буде у 
сталном контакту са старијим особама којима је потребна помоћ, или које се осећају усамљено, уплашено и 
одбачено у заједници.

Видовић је истакао да му је велика част што је имао прилику да посети једну од најстаријих волонтерки у 
Србији, која треба да буде узор свима у хуманитарном раду и пружању помоћи својим суграђанима. Овом при-
ликом, председник је Даници уручио књигу и захвалницу за изузетан волонтерски допринос, херојске подвиге 
и несебичну помоћ угроженим лицима. 

–Дирнули сте нас својим животом, а добрим и младалачким духом дали нам важну лекцију. Останите здра-
ви и насмејани – рекао је Видовић  и изразио уверење да ће по клон-књига „Почеци модерне српске државе“ 
на посебан начин дочарати раздобље 1804–1813. године, које се у нашој историографији сматра временом 
васкрса српске државности.

ПРЕДСЕДНИК ГО САВСКИ ВЕНАЦ МИЛОШ ВИДОВИЋ ПОСЕТИО ДАНИЦУ ШМИЦ

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „САВСКИ ВЕНАЦ“ УРУЧЕНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

Градска општина Савски венац обезбедила је донацију 
5.000 заштитних маски и 200 литара етил-алкохола 

Предшколској установи „Савски венац“. Тим поводом 
члан Већа ГО Савски венац Владимир Павловић посе-
тио је ову установу и уручио заштитну опрему и дезин-
фекциона средства.

Приликом обиласка ПУ „Савски венац“ Павловић је 
разговарао са помоћницом и стручним сарадником за 
здравствену заштиту и поручио да ће брига о деци, ула-
гање у њихову заштиту и здрав развој и даље остати при-
оритет општине Савски венац и у наредном периоду.

Заштитне маске и дезинфекциона средства, који су 
и овог пута отишли у праве руке, општини је донира-
ла фирма УГ „Solutions“. Ово је још један пример добре 
праксе како сарадња општине и друштвено одговорних 
компанија помаже да правилан раст и развој деце буду 
још бољи.
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ОД Р Ж А Н А  М А Н И Ф Е С ТА Ц И Ј А  
“ В Е Л И К О  О Ц Е Њ И В А Њ Е  В И Н А  С Р Б И Ј Е ” Н А  С А В С К О М  В Е Н Ц У

Градска општина Савски венац, у сарадњи са Савезом винара и винограда-
ра Србије, учествовала је у свечаној манифестацији „Велико оцењивање 

вина Србије”, одржаној у част Светог Трифуна. Учешће је узело 138 винарија 
из свих српских рејона, које су пријавиле 481 винску етикету. Свечано прог-
лашење оцена и додела награда најбоље оцењеним винима, уприличени 
су у хотелу Radisson Collection Old Mill Belgrade. Програм су свечано отво-
рили председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и председник ГО 
Савски венац Милош Видовић. 

Ово је још једна манифестација у низу која доприноси промоцији наше 
општине, њених великих туристичких потенцијала, винског туризма и на-
ших туристичких субјеката.   

Општина Савски венац је колевка и урбано језгро Београда. Поједини 
њени делови представљали су прва урбана градска ткива, али и прве ре-
зиденцијалне објекте, од топчидерских дворова до тридесетак данашњих 
амбасада. На Савском венцу се појавила прва радња, прва пијаца, прво 
позориште, прве болнице, прве трамвајске линије, прво министарство, 
први фудбалски клуб, најлепши градски паркови и излетишта – Топчидер-
ски парк, Хајд парк, парк Мањеж, затим најпрометније улице, најстарији 
и највреднији културно-историјски споменици и највреднија архитектонска културна баштина. На нашој 
општини су и неке од најзначајнијих културних институција, попут Југословенског драмског позоришта и 
Студентског културног центра, значајне научне и друге институције. Паралелно са тим, на Савском венцу се 
налазе и бројни хотели, ресторани и најразличитији угоститељски садржаји, што свакако употпуњује турис-
тичку понуду општине.

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ ПОТПИСНИЦА ПРОТОКОЛA О САРАДЊИ  
СА УДРУЖЕЊЕМ ,,БУДИМО БЕЗБЕДНИ“

Председник Градске општине Савски венац Милош Видовић је на састанку са председницом Удружења 
,,Будимо безбедни’’ Деом Ђурђевић, потписао протокол о сарадњи у циљу унапређења безбедности сао-

браћаја, културе и социјалне политике. 
У плану је заједнички рад на различитим пројектима и програмима за едукацију учесника у саобраћају, како 

би се повећала њихова безбедност, нарочито када су у питању угрожене групе, као што су деца, млади, старија 
лица, пешаци, бициклисти, мотоциклисти, али и возачи и путници. 

Посебан значај општина придаје особама са инвалидитетом и њиховој потпуној инклузији у друштво. 
Општина и удружење ће у наредном периоду заједнички организовати низ активности, у циљу повећања 

безбедности и унапређења положаја осетљивих група у сао-
браћају. Циљ ове сарадње је подизање свести становништва о 
значају безбедног понашања у саобраћају и подизање нивоа 
безбедносне културе грађана, кроз планирање, припрему и 
спровођење манифестација намењених унапређењу сигурнос-
ти у саобраћају. Грађани ће бити информисани о свим потен-
цијалним опасностима у саобраћају, кроз заједничко учешће у 
различитим пројектима, присуствовање трибинама и семина-
рима, учешће у истраживањима. Заједнички рад ће допринети 
остварењу општег циља – повећању безбедности у саобраћају, 
мањем броју незгода, погинулих и повређених особа на тери-
торији Савског венца, али и на територији целе земље.

Председник ГО Савски венац 
уз грађане након пожара

НА ЛИЦУ МЕСТА 

Председник општине Савски ве-
нац Милош Видовић разгова-

рао је са грађанима и пружио им на 
лицу места подршку након великог 
пожара који је избио у Сарајевској 
улици, у самом центру општине.

Захваљујући брзој интервен-
цији ватрогасне екипе и хитне 
помоћи, на време је пружена нео-
пходна помоћ повређеним грађа-
нима и све је протекло без људских 
жртава.

– Живот и сигурност грађана су 
најдрагоценије што имамо и морају 
увек бити на првом месту. Зато ће 
се наша општина, на челу са мном, 
и даље залагати за сигурност на-
ших суграђана.  У наредном перио-
ду пружићемо подршку грађанима 
који су погођени овим пожаром и 
потрудити се да нађемо најбољи 
начин да им помогнемо - изјавио 
је Видовић, потврдивши и личним 
примером у којој мери је општина 
спремна да се заузме за своје суг-
рађане, посебно у тешким ситуа-
цијама, као што је била ова. 

РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ
Милош Видовић, председник: 2061-769, 
факс:2061-899 
Урош Трипковић, заменик председника:  
2061-769 

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Радана Бодирога Аврамовић:2061-800 
Ивана Вујасиновић: 2061-800 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Владимир Павловић: 
3615-382, 3615-388, 3615-390 
Дејан Герић: 3615-382, 3615-388, 3615-390 
Славица Трнинић:  
3615-382, 3615-388, 3615-390 
Љубомир Ловре: 3615-382, 3615-388, 3615-390 
Зоран Коцић: 3615-382, 3615-388, 3615-390 
Владимир Новаковић:  
3615-382, 3615-388, 3615-390
Ана Маринковић:  
3615-382, 3615-388, 3615-390 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Страхиња Кукић, председник:  
3615-382, 3615-388 
Филип Матковић, заменик председника: 
3615-388 
Тања Савић, секретар: 2061-869
Оливер Чесмаџиски, заменик секретара: 
2016-800

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
Александра Кузмановић, начелница: 2061-800 
Владимир Јовановић, заменик начелнице: 
2061-800 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Марија Сушић, начелница: 2061-713
Шеф Одсека за послове писарнице: 2061-853
Шеф Одсека за људске ресурсе: 2061-719

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Владан Миљковић, начелник: 2061-766
Одсек за друштвене делатности: 2061-766
Одсек за културу: 2061-887

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ  
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Александра Петрић, начелница: 2061-805
Шеф Одсека за имовинско-правне послове: 
2061-834

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Којић, начелница: 2061-791

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:  
2061-748

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Мирјана Јанковић, начелница: 2061-817
Шеф Одсека за финансије: 2061-819
Шеф Одсека за буџет и трезор: 2061-748

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Контакт: 2061-740

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Контакт: 2061-800

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Марија Вучетић Радић: 2061-794

ПРАВНА ПОМОЋ
Драгица Илић Велимировић: 2061-729

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
Светислав Миловановић: 3615-380

Правобранилаштво Република Србија

Градско правобранилаштво Града 
Београда Одељење за градске општине: 
Врачар, Звездара, Палилула, Савски 
венац, Стари град
Писарница: 2061-894
Заменици градског правобраниоца: 2061-891

Градска управа града Београда  
Секретаријат за управу 
Одељење за лична стања грађана, 
вођење матичних књига и изборна права 
Савски венац
Гордана Миловановић, 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
Оделење 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

ЗАТВОРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“  ЗАТВОРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“  
ЗА 2020. ГОДИНУЗА 2020. ГОДИНУ

 

Крајем марта истекао је рок за пријаву на конкурс за књижевну награду „Исидора 
Секулић“, коју Градска општина Савски венац додељује за успешно књижевно дело 

остварено у неком од књижевних жанрова којима се бавила Исидора Секулић, а које 
је написано на српском језику и објављено у Србији током 2020. године.

У разматрање су узета сва књижевна дела објављена у 2020. години која су дос-
тављена на адресу Градске општине Савски венац, као и дела пристигла на конкурс 
током прошле године а која су објављена у 2019. години.

Предлагачи кандидата за Награду „Исидора Секулић“ су издавачи, културне и дру-
ге установе, организације и удружења, групе грађана, појединци и чланови жирија.



Пратите рад 
и активности 
Градске општине на 
друштвеним мрежама. 

Оставите поруку 
или коментар
сугеришите,
предложите.

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

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

питања из делокруга Градске општине грађани могу добити преко имејла:  

pitanja@savskivenac.rs. 

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

www.savskivenac.rs.

gosavskivenac

opstina_savski_venac

@GOSavskivenac

www.savskivenac.rs


