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МОЈЕ ДРВО
ВАШЕ ПАРЧЕ ЗЕЛЕНИЛА
Акција општине Савски венац и ЈКП Градско 
зеленило за обнову оштећених и уништених расада

mojedrvo@savskivenac.rs

ПРЕДЛОЖИТЕ локацију за нову садницу или 
жардињеру.
ПРИЈАВИТЕ где недостаје дрво
КАЖИТЕ на ком месту у вашој општини је 
неопходно да се обнови дрворед



импресум

информатор општине Савски венац 3

ОПШТИНСКИ ИНФОРМАТОР САВСКИ ВЕНАЦ
Оснивач и издавач: Градска општина Савски венац
АПРИЛСКО ИЗДАЊЕ
Припрема и уредништво:
Комисија за унапређење визуелног идентитета и имиџа 
општине 
Немања Петровић, помоћник председника ГО Савски 
венац
Бранимир Гајић, члан општинског Већа
Владимир Радосављевић, члан општинског Већа
Сарадници: Бојан Радовић, Александар Станковић, 
Ђорђе Вукоје, Душко Антонић, Снежана Микавица, Сенка 
Калембер и Вељко Вучак
ШТАМПА: Штампарија "Политика А. Д."

Адреса редакције: Кнеза Милоша 69
Тел: 20-61-889, 20-61-844, 20-61-887 . Тел/факс: 26-43-490
Имејл: petrovicn@savskivenac.rs
gajicb@savskivenac.rs
radosavljevicv@savskivenac.rs
Све информације везане за гасификацију,
изводе из матичних књига, комуналне теме,
остваривање својих права и друге одговоре на питања
из делокруга општине грађани могу добити
у општинском кол-центру, тел: 36-02-380
или преко имејла: pitanja@savskivenac.rs
Акција "Грађанин инспектор", кол-центар 36-02-850
Информације о Градској општини Савски венац
можете наћи и на веб-сајту: www.savskivenac.rs

ТЕСКОБА У ЗГРАДИ

РАЗМЕНА ИСКУСТАВА

ЛЕАП

“РАНЧ ПРОКЛЕТИХ“

ШКОЛСКИ СПОРТ

ИСПУЊЕНА ОБЕЋАЊА
4

14

20

28

18

8



информатор општине Савски венац4

комунално
www.savskivenac.rs

Општина Савски 
венац је одржала 
своја обећања, па је 

од почетка године обављен 
велики број комуналних 
послова на територији 
најпрометнија градске 
општине. То не значи да 
је посао завршен, већ 
само да преузета обавеза 
завршавања ствари  на 
време није била олако дато 
обећање.
Већи део комуналних 
послова на територији 
општине обављен је уз 
помоћ становника
Савског венца. Наташа 
Зујовић-Миловановић, 

члан општинског већа, 
истиче да је за брзу 
реализацију и решавање 
проблема најзаслужнији 
партнерски однос локалне 
власти и становника, као и 
поверење.
- Овакав систем комуналног 
уређења започет је пре 
три године, када смо 
одлучили да грађани дају 
своје иницијативе. На тај 
начин ми смо у стању да из 
"прве руке" сазнамо шта 
је неопходно да се уради у 
њиховом крају. Процедура 
је таква да када грађани 
то предају на писарници 
или преко сајта, ја их 

контактирам и направим 
заједнички састанак како 
би се сагледала конкретна 
ситуација и проблем. У 
девет од 10 случајева ми 
смо урадили посао који 
је од нас тражен. Све ово 
је само мали део онога 
што смо урадили од 
почетка године. Радује 
ме што грађани дају 
петиције, чиме показују 
колико су заинтересовани 
за побољшање своје 
микросредине - Каже 
Зујовић-Миловановић
- Трудимо се да 
различитим акцијама 
обогаћујемо садржаје 

попут Хајд парка и других 
зелених површина. Ја 
се трудим да, где год 
уређујемо неку запуштену 
зелену површину, 
оплеменимо простор 
подједнако за све три 
генерације. Неопходно је 
да наше активности буду 
посвећене деци, њиховим 
родитељима, али и 
најстаријим суграђанима - 
закључује члан општинског 
већа и позива становнике 
Савског венца да и даље 
пријављују своје комуналне 
проблеме лично, или путем 
електронске поште (inves-
ticije@savskivenac.rs).

Сарадња општине и грађана у комуналним питањима

Испуњена
обећања
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ПРОБЛЕМ 
МАЛЕШКОГ БРДА

Посебну пажњу обратићемо 
на Малешко брдо, које има 
озбиљне комуналне проблеме. 
Наша комунална инспекција, 
у сарадњи са градским 
комуналним службама према 
традицији крајем марта 
започиње “пролећно спремање”. 
Ове године, акценат је бачен 
на Малешко брдо. Свака мала 
површина биће уређена и 
ограђена како би служила својој 
сврси. Приоритет су нам и 
дечја игралишта, као што је оно 
наспрам тениских терена код 
Партизановог стадиона, како 
би и малишани са Малешког 
брда могли нормално да се 
играју. Поставићемо осветљење, 
спортске реквизите и 
оплеменити простор адекватним 
зеленилом, каже Зујовић-
Миловановић

n БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ 
МИШИЋА
Постављена је аутоматска 
рампа на уласку у заједнички 
паркинг у ул. Булевар војводе 
Мишића бр. 17-39 у Београду

n ШАХОВСКИ СТОЛОВИ
Уграђени су бетонски 
шах столови са клупама 
за седење на зеленим 
површинама на територији 
Општине Савски венац у 
насељу Стјепана Филиповића, 
Хајд-парку; улици Љутице 
Богдана 2

n СТЕПЕНИШТА
Израђени су и монтирани  
рукохвати на степеништима 
на Сењачкој пијаци, 
Манасијевој и Прокупачкој 
улици.

n КОЛЕКТИВНИ ЦЕНТАР  
“ЦРНОТРАВАЦ”
Санирани су димњаци у 
Колективном центру бараке 
“Црнотравац” 
у ул. Рашка бб

n ЉУТИЦЕ БОГДАНА
У парку у ул. Љутице Богдана 
извршено реновирање 
постојећих клупа и санирање 
стаза. Комплетно су 
ремонтовани  лифтови у 
Љутице Богдана 2,солитер 3

n СПОРТСКО СЕЛО
До краја маја биће готова 4 
тениска терена, а до краја 
септембра цео комплекс 
озелењавања. У току су 
радови на терену за одбојку 
на песку и санација терена за 
боћање

n САРАЈЕВСКА
Урађена заштита лифтовског 
окна од подземних вода у 
Сарајевској 11б

n БОШКА ПЕТРОВИЋА
Поправљене клупе у парку у 
улици Бошка Петровића 

n ЈУГ БОГДАНОВА
Уколоњено дрво у Југ 
Богдановој 1 које је годинама 
угрожавало насеље

 У девет од 10 случајева ми смо урадили посао који је од 
нас тражен. Све ово је само мали део онога што смо 
урадили од почетка године. Радује ме што грађани дају 
петиције, чиме показују колико су заинтересовани за 
побољшање своје микросредине

Наташа Зујовић-Миловановић
члан општинског већа



личности
www.savskivenac.rs

Након кратке, али тешке 
болести, 5. фебруара у 63. 
години живота, заувек нас 
је напустио добар човек и 
вредни активиста Никодим 
- Никша Савић, одброрник у 
Скупштини општине Савски 
венац. Иако је, кажу, већ 
дуже времена имао лоше 
здравствене налазе, све 
време је вредно радио 
никада се не пожаливши. 
Његов нагли одлазак нас 
је све изненадио, јер, као 
што на комеморацији у 
Општини којој је толико пуно 
дао, рекао председник и 
Никшин пријатељ, Томислав 
Ђорђевић, "Никша је до 
последњег дана био толико 
активан и енергичан, да 
је једноставно немогуће 
поверовати да га више нема 
међу нама".

Иако су га његове комшије 
са Сењака, на ком је провео 
читав живот, познавале као 
вредног локал-патриоту, 
на остатку Савског венца 
Никодим Савић је постао 
познат када је постао, и у 
два мандата био, одборник 
у Скупштини општини. Није 
било седнице да вредни 
Никша није покренуо бар две-
три одборничке иницијативе, 
углавном везане за решавање 
комуналних проблема на 
његовом Сењаку. Он је био 
прави представник свога 
краја, дружио се са људима, 
слушао њихове проблеме, 
претварао их у иницијативе, 
покретао акције и учествовао 
у њиховој реализацији. Од 
гасификације Сењака до 
уређења улица, тротоара, 
степеништа... 

Такође је иницирао 
успостављање 
видео-надзора у 
школама, а био је и 
један од заговорника 
реконструкције Дечјег 
културног центра 
„Мајдан“, Куће краља 
Петра и пуног срца 
бринуо о успеху 
радова у њима, 
схватајући их као део 
свог света.
Пред крај живота, посебно 
се заинтересовао за могући 
развој туризма на Савском 
венцу и био главни носилац 
општинских активности у 
тој области. Организовао 
је  наступ Савског венца на 
Сајму туризма, као и пратећу 
трибину о туристичким 
потенцијалима Савског венца 
у које је дубоко веровао. 

Нажалост, те велике идеје 
и визије, Никша је однео са 
собом не стигавши да их 
покрене.
Одласком Никодима 
Савића изгубили смо сви - 
његова породица, његова 
Демократска странка, 
пријатељи и комшије са 
Сењака и цео Савски венац, 
за чије је боље сутра све ове 
године давао све од себе.

IN MEMORIAM: Никодим Савић

ОДЛАЗАК ДОБРОГ 
И ВРЕДНОГ НИКШЕ

Оставио кућу
најмлађима
Права су реткост људи попут 

осамдесетпетогодишњег 
Миодрага Станојевића са 

Сењака. Овај архитекта у пензији 
одлучио се да његов огроман 
стан на Сењаку, после смрти, 
буде продат и да се средства тако 
добијена намене најмлађима.

- Ја сам одавно, последњих 
двадесетак година, планирао 
да своју имовину дарујем граду 
Београду и општини Савски 
венац као задужбину и фонд за 
најмлађе.  Желим да млади, који 
су већ прерасли четири године, 
а већ исказују своје таленте и 
интересовања, буду на време 
усмерени. Моја визија је да се 
од пара које се добију продајом 

моје имовине образују кадрови 
који ће се бринути за образовање 
и васпитање мале деце - каже 
Станојевић и додаје да је погубно 
то што се данас деца препуштају 
улици.
- Ја сам за то да се направи 
објекат, као што је Илија Коларац 
оставио све своје отачаству. 
Уз помоћ породице и правог 
образовања су стварани велики 
духови. Сматрам да је овај 
почетак, улазак у живот тих 
малишана, веома битан за нашу 
државу, која већ озбиљно каска. 
Србија мора да поведе рачуна, јер 
се у развијеним земљама Европе 
још од најранијег узраста велика 
пажња поклања најмлађима - 
закључује Станојевић. 

ЗАДУЖБИНАР: Миодраг Станојевић
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Издавање извода 
из матичних књига 
рођених, венчаних и 

умрлих на новим обрасцима 
без ограниченог рока 
важења почело је 1. марта 
2010. године.

- Тиме престаје свака 
могућност да органи 
захтевају од грађана да 
уз своје захтеве прилажу 
изводе из матичних књига 

који нису старији од 
шест месеци, а што је до 
сада била пракса - рекао 
је министар управе и 
локалне самоуправе Милан 
Марковић.
Грађани који су раније 
извадили изводе из 
матичних књига на старим 
обрасцима, могу их 
употребљавати најкасније до 
истека рока од шест месеци 
од дана издавања.
Обрасци за нове изводе 
садрже виши ниво заштите и 
сваки појединачни документ, 
између осталог, има 
холограм, нумерацију и свој 
јединствени број. Штампа их 
Завод за израду новчаница 

Народне банке Србије. Ти 
обрасци нису у слободној 
продаји, већ их могу 
наручивати само локалне 
самоуправе.
- Јако је важно објаснити 
суграђанима шта заправо 
значи трајни извод. То 
значи да одговорност, са 
локалне управе, прелази на 
њих – изјавила је Гордана 
Милановић, начелница 
матичне службе општине 

Савски венац.
Грађани ће нове изводе 
морати да ваде у случају 
промене неких од личних 
података који су уписани 
у извод. Закон о матичним 
књигама прописује кривичну 
одговорност уколико 
грађани користе извод који 
не садржи последње податке 
који су уписани 
у матичну књигу. 
Такође, матичарима 
је остављено да 
на основу личне 
процене утврде у 
којим случајевима је 
неопходно извадити 
нови извод. 
- Тако да трајност 

извода понекад релативна 
ствар -  закључује начелница 
Милановић.
Изводи са неограниченим 
роком важења само су 
прва фаза примене Закона 
о матичним књигама. Веће 
погодности грађани ће 
осетити тек након друге и 
треће фазе примене овог 
закона. Ускоро, становници 
Београда ће моћи да добију 
изводе из матичних књига у 

било којој градској општини.
У трећој фази биће 
формиран матични регистар 
у коме ће се налазити подаци 
о свим грађанима Србије 
који су сада у матичним 
књигама, а они ће моћи да 
узимају изводе независно 
од тога где се воде. То ће у 
потпуности неутралисати 

гужве на шалтерима и 
све општине умрежити у 
јединствен систем.

Издавање извода из матичних књига на новим обрасцима

Трајна крштеница

Јако је важно објаснити суграђанима 
шта заправо значи трајни извод. 
То значи да одговорност, са 
локалне управе, прелази на 
њих

Гордана Милановић, 
начелница матичне службе

НАРУЏБИНА ДОКУМЕНАТА

Градска општина 
Савски венац, по броју 
становника који живе на 
њеној територији, спада у 
најмање градске општине. 
Међутим, матична служба 
која врши упис и води 
податке о броју рођених, 
венчаних и умрлих грађана, 
спада у ред највећих у 
Европи.
Да би се постигао добар 
и ефикасан начин рада, 
општина Савски венац нуди 
својим суграђанима низ 
услуга како би на најлакши 
и најбржи начин дошли до 
докумената.
Општина је преко свог 
сајта www.savskivenac. 
rs  омогућила странкама 
да поднесу захтеве за 
добијање докумената на 
кућну адресу и преузимање 
формулара за подношење 
разних захтева општинским 
органима. Такође, општина 
је отворила и „кол центар“, 
где грађани телефоном или 
смс поруком могу наручити 
документа уз доставу на 
кућну адресу.
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Проблеми у згради понекад могу да буду велико оптерећење за нормалан 
живот грађана. О томе најбоље сведоче они становници Савског венца 
који су имали непријатна искуства у свом стамбеном окружењу, од 
буке и загађења па све до лоших комшијских односа, неуредних улаза и 
незаштићених површина које припадају станарима неке зграде... Питање 
на које би сви желели да знају одговор је шта општина може да учини кад 
се појави проблем, али и како сами станари треба да делују када се суоче 
са проблематичном ситуацијом.   

Тескоба
у згради
Тескоба
у згради
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Трибина посвећена 
комуналним 
проблемима житеља 

општине Савски венац 
одржана 11. фебруара у 
препуној општинској сали 
била је добар начин да се 
укаже на тескобан утицај 
који нерешене оптерећујуће 
ситуације имају на један део 
становника општине. Када 
се у сали појавило преко 
две стотине председника 
скупштина зграда, станара 
и грађана заинтересованих 
за ову тему, било је очито 
да се у свакодневном 
животу, нажалост, још увек 
суочавамо са ситуацијама у 
којима су угрожени грађани 
Савског венца. 
Сазнавајући, кроз 
свакодневне контакте са 
бројним грађанима који 
долазе тим поводом у 
општину, чињенице да је 
свакодневна ситуација 
често далеко од идеалне, 
а желећи да директно чују 
од самих станара шта их 
све мучи и оптерећује, 
председник општине, 
чланови општинског већа и 
начелник општинске управе 
су одлучили да управо 
путем једне овакве трибине 
уприличе догађај где ће 
се широко и отворено 
говорити о проблемима, 
сагледати сви аспекти и 
тражити начини да се они 
реше.

Поред Градске општине 
Савски венац као 
суорганизатор трибине 
појавила се и Градска 
служба за комуникацију 
и координацију односа 
са грађанима „Беоком-
сервис“ као и представници 
Градског секретаријата 
за комуналне и стамбене 
послове.   
Отварајући скуп, Томислав 
Ђорђевић, председник 
Општине, рекао је да се 
комунални проблеми, као 
и проблеми становања, 
не могу ни брзо ни лако 
решити, али да је први 
корак на путу ка решењу 
да се о њима разговара. 
„Постојећи Закон о 
одржавању стамбених 
зграда је лош и треба га 
мењати. Општина мора да 
одмах започне ефикасније 
решавање проблема 
становања њених житеља, 
најпре кроз појачан 
инспекцијски надзор 
и бригу о формирању 
скупштина зграда. Овакав 
приступ ће допринети, 
како цивилизованијем 
становању, тако и будућим 
неопходним изменама 
Закона о становању. Ваше 
критике и сугестије су 
нам зато веома важне, а 
сви заједно треба да се 
покренемо. Ипак, морам да 
напоменем још једном, у 
већини ситуација општини 
су везане руке због 
недостатка ингеренција 
и адекватних законских 
решења неопходних 
за помоћ угроженим 

станарима“ нагласио је 
председник Ђорђевић.
Бранимир Гајић, члан 
Општинског већа, 
обавестио је потом 
присутне грађане да је 
општина Савски венац 
покренула широку акцију 
позивања житеља општине 
да приступе формирању 
скупштина зграда тамо 
где оне не постоје, као 
и да ће ускоро бити 
послато циркуларно писмо 
скупштинама формиранима 
до краја 2006. године 
које ће бити у обавези да 
освеже своје регистрације.
Грађани Савског венца 
су имали много питања 
да поставе својим 
домаћинима, а поред 
челника општине, на њих 
су одговарали и Снежана 
Воштинаров, директорка 
Беоком сервиса, и Маријана 
Радивојевић из Градског 
секретаријата за комуналне 
и стамбене послове. Ипак, 
како је било све више 

питања и указивања на 
проблематичне ситуације 
у појединим зградама, 
на позив председника 
Ђорђевића и члана 
општинског већа Гајића, 
пред грађане су изашли 
и др Бранислав Лазић, 
директор Градског завода 
за хитну медицинску помоћ 
94, са којим општина Савски 
венац дуго и успешно 
сарађује, као и и начелници 
надлежних општинских 
служби и одељења, попут 
Одељења за комунално-
инспекцијске послове и 
Одељења за имовинско-
правне послове.
Др Лазић је покушао 
да објасни каква је 
процедура у случају када 
у згради постоји станар 
који својим лабилним 
понашањем угрожава 
сигурност зграде и њених 
станара: „Неопходно је 
да се позове служба 94 
и наш дежурни тим ће 
се појавити. Уколико је 

Организовање скупштина зграда је најбољи пут ка заштити права станара 
сваке зграде у којој скупштина постоји. Самоорганизовање станара кроз 
ефикасан рад скупштине зграде је озбиљан посао и знак цивилизованог 

становања. У таквој средини лакше је носити се са проблемима јер 
постоји институционализован начин одбране права станара. Права на 
својину, мир, уживање у спокојном животу. Када се појаве аномалије 
и права буду угрожена, постојање функционалне скупштине зграде је 

најпоузданији могући увод у успешну одбрану. 
Душан Динчић 
начелник Општинске управе
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Незаштићена дворишта 
стамбених зграда 

потпуно доступна сваком за 
многе станаре представљају  
проблем. Један од таквих 
имају станари зграда у 
улицама Тиршова 5 и 7, 
Краља Милутина 73 и 65 
и Бирчанинова 44. Иако 
смештене у лепим улицама, 
ове зграде сачињавају један 
огроман комплекс у коме 
ипак нема пуно мира: разлог томе 
је  чињеница да су им дворишта 
незаштићена и да се због тога у 
њима одвијају разне активности које 
ремете приватност и спокој. 
На лицу места је гомила отпада, 
чак и реквизита за конзумацију 
дрога, као и трагови покушаја 
проваљивања у улазе у зграде са 
дворишне стране. 
- Кревети на расклапање  служе 
бескућницима ради преноћишта. 
Док су се чекали редови за визе 
у оближњим амбасадама, бројни 
људи ноћивали су овде. У оближњем 
драгстору купује се алкохол па је 
парк пун флаша алкохолног пића  - 
потресено прича Драган Чолаковић, 
станар једне од зграда. 
Још пре неколико година скупштине 
ових зграда предочиле су проблем 
неуређене површине општини 
која је тада брзо реаговала: читав 
простор је стављен у програм  
комуналног уређења. Међутим, тада 

је такође утврђено да изградња 
капија може да представља и 
потенцијално угрожавање приступа 
за противпожарну акцију.  Ипак, 
решени да реше свој проблем, 
станари су кренули у нову борбу.
- Након одржане трибине на којој 
нам је предочена  проблематична 
ситуација контактирали смо 
са господином Чолаковићем и 

најпре му помогли да се стекне 
правилан увид у то какве правне и 
урбанистичке услове захтева ова 
идеја. Уз подршку Наташе Зујовић, 
чланице општинског Већа која је 
претходно иницирала и водила 
уређење између ових зграда, као и 
општинских радника из Одељења за 
комунално-грађевинске делатности, 
помогли смо да се веома брзо 
прибави сва потребна документација 
на основу које ће станари кренути 
у процедуру прибављања 
неопходних сагласности, а која 
уз ову подршку неће бити дуга и 
компликована. Сличан проблем 
је општина недавно решила и за 
станаре такозване “Удбине зграде” на 
Сењаку, постављањем рампе којом 
им се обезбеђује право на несметан 
приступ својој згради и сигуран 
паркинг, па нема разлога да и у 
овом случају буде другачије - каже 
Бранимир Гајић, члан општинског 
Већа.

КАПИЈА ЗА 
ДВОРИШТЕ

Кревети на расклапање  
служе бескућницима ради 

преноћишта. Док су се 
чекали редови за визе у 
оближњим амбасадама, 
бројни људи ноћивали 
су овде. У оближњем 
драгстору купује се 

алкохол па је парк пун 
флаша алкохолног пића - 
прича Драган Чолаковић, 

станар једна од зграда

заиста реч о особи која има 
проблеме у функционисању 
такав пацијент ће бити 
збринут. Али, неопходно 
је да станари обавесте 
и полицију, као и да не 
оклевају у ситуацијама 
које могу да угрозе нечији 
живот“, рекао је Лазић. 
Одговарајући на више 
питања која су се односила 
на идентичан проблем, рад 
угоститељских објеката 
у стамбеним зградама, 
Лепосава Марковић, 

начелница Одељења за 
инспекцијске послове 
општине Савски венац, 
указала је да је у тој 
ситуацији корен проблема 
предубоко усађен у лошу 
законску процедуру да 
би општина могла да у 
тренутној позицији коначно 
стане на пут узнемиравању 
које произилази у таквим 
случајевима.
- Када се врши регистрација 
неког угоститељског 
објекта, парадоксално је да 

се у Агенцији за привредне 
регистре више уопште не 
тражи сагласност станара 
да би у некој згради могао 
да се отвори угоститељски 
објекат, као што је раније 
био случај. Такође, свако 
ко жели да отвори овакав 
објекат у стамбеној згради 
може да га региструје 
тако да ради читаву ноћ 
и дан, и нама онда ништа 
не преостаје него само 
да проверавамо да ли се 
поштује радно време које 

је, уствари, 24 часовно! 
Док се не измени законска 
процедура, општинска 
инспекција нема на 
располагању превише 
средстава да оконча 
угрожавање станара овим 
путем иако они, са пуним 
правом, очекују да ми 
решимо њихов проблем - 
казала је Марковић.
Једно од ефикасних 
средстава које ће се убрзо 
наћи у рукама општине, и 
самим тим и свих станара 
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Станаре зграде у Облаковској 
улици број 36 већ дуги низ 

година мучи проблем потпуно 
неуобичајен за овај део града. 
Наиме, у дворишту до њих, у улици 
Франше д Епереа налази се улаз 
Института за технологију нуклеарних 
и других материјала (ИТНМС): 
када Институт проширује своју 
делатност и отвара производну халу 
у њиховој улици, тачније од 2000. 
године шлепери пуни огромног 
камења истоварали су материјал 
у касним поноћним сатима испод 
прозора станара ове зграде. Након 
интервенције полиције, то се више 
није догађало, барем не у то доба 
дана. Међутим, онда долази до 
следећег проблема: 
- Изградњом хале за производњу 
из димњака ове фабрике излази 
густ дим, због којег сви морамо да 
затварамо прозоре. Најгоре је лети. 
Поред дима, проблем представља и 
ситна бела прашина која долази из 
дворишта, произведена прерадом 

камена. Моја супруга, син и унук 
добили су астму и то сво троје у 
последњих неколико година, за шта 
имамо и лекарска уверења - наводи 
Војислав Искреновић, станар зграде 
у чијој се непосредној близини 
налази  Институт. 
Према сазнањима господина 
Искреновића, овај објекат је добио 
налог за премештање, али то није 
учињено.  
- Након што нас је на трибини 
о комуналним проблемима 
господин Искреновић упознао са 
овим проблемом, одмах смо се 
званично обратили инспекторима 
Министарства животне средине 
и просторног планирања тражећи 
од њих да утврде о каквом 
технолошком процесу се ради, 
као и на који начин може да 
се оконча тровање станара 
Облаковске улице. Они су били 
веома експедитивни и добили смо 
званичну службену белешку већ 
за четири дана. Међутим, на наше 

огромно изненађење, у белешци је 
стајало да су ‘инспектори улазили у 
дворишта привредних субјеката и 
проверавали делатности које се ту 
обављају и констатовали да се ради 
углавном о предузетницима који 
врше оправку делова за возила, 
складиштење робе, заваривање 
делова, административне 
послове’ као и да су ’присутни 
прегледу изјавили да  нису осетили 
загушујуће и непријатне мирисе’! 
Ми смо се поново обраћали 
министарству, са свим детаљима, 
али за разлику од претходног 
случаја, и на наше запрепашћење, 
више нисмо добили никакав 
одговор. Како је ово тешка и 
потенцијално опасна ситуација, ми 
настављамо да убрзано тражимо 
адекватну адресу у институцијама 
на којој ћемо као градска општина 
да званично и енергично тражимо 
да се ова ситуација што пре стави 
под контролу - каже Бранимир 
Гајић, члан општинског Већа.

ПРОИЗВОДЊА
У КОМШИЛУКУ

Изградњом хале за производњу из димњака ове 
фабрике излази густ дим, због којег сви морамо 

да затварамо прозоре. Најгоре је лети. Поред 
дима, проблем представља и ситна бела прашина 

која долази из дворишта, 
произведена прерадом камена - каже Војислав 

Искреновић, станар

којима је потребна заштита, 
јесте Комунална полиција 
чији рад почиње ове године. 
Очекивања од ове нове 
градске полиције усмерене 
управо на решавање 
већине проблема које је у 
садашњој ситуацији тешко 
или немогуће окончати, 
су велика, управо јер се 
у њеном конципирању 
пошло од превазилажења 
постојећих законских 
мањкавости и „рупа“. 

Комунална полиција 
има широка овлаштења 
и мандат, од буке, 
нелегалне уличне продаје, 
непрописног паркирања па 
све до загађења и сличних 
урбаних аномалија. 
- Сви очекујемо да 
Комунална полиција 
напокон дода неопходну 
снагу нашим напорима како 
би се велики део садашњих 
проблема што пре завршио. 
Читав Београд, па самим 

тим и градска општина 
Савски венац су били на 
великим искушењима у 
протеклим деценијама, и 
напокон је дошло време 
да се крене са окончањем 
тог нереда и становници 
Београда осете да заиста 
живе у европском граду а 
не у некој азијској забити. 
Савски венац је дао свој 
допринос напорима да 
Комунална полиција што 
пре профункционише и 

сада са правом очекује 
корист коју ће наши житељи 
имати од тога - рекао је 
члан општинског већа Гајић.    
Председницима скупштина 
станара и кућних савета, 
којима је ова трибина 
превасходно била 
намењена, овом приликом 
су подељена најновија 
издања Бео-Ком сервиса: 
„Водич кроз јавну управу у 
Београду“ и „ Комунални 
водич града Београда“.
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Проблем буке која у 
току ноћи долази из 
угоститељског објекта 
разлог је несанице и 
бриге за хиљаде грађана 
са територије читавог 
Београда. Сплавови на 
Сави и Дунаву, локали на 
Ади, кафићи у Страхињића 
Бана... само су неки од 
опште познатих изазивача 
буке од које не спавају 
станари на Чукарици, 
Старом граду, Новом 
Београду, итд. Када је 
реч о Савском венцу, 
постоји неколико локалних 
»топонима« од којих неки 
чак и нису познати даље од 
улице у којој се налазе, што 
ипак не умањује разорни 
ефекат који имају на 
грађане. 

Општини су се у неколико 
наврата обраћали станари 
улице Браће Крсмановић 
где је у једном од станова 
отворен угоститељски 
објекат у коме често 
наступа »жива« музика, док 
је проблем рок група које 
своје наступе сваке вечери 
увежбавају у згради »Бигза« 
све до раних јутарњих сати 
добро познат станарима 
улица Ситничка, Праховска, 
Манасијева, 
Кварнерска, 
Јована Ристића, 
Валтазара 

Богишића и Краља 
Вукашина на Сењаку.
-  Нажалост, објекат у улици 
Браће Крсмановић има 
уредну регистрацију иако 
је ту отворено питање 
здравог разума оних који су 
кроз законску регистрацију 
омогућили да постоји 
уредан начин да се у стану 
отвори угоститељски 
објекат. Општина је након 
што је упозната са овим 
проблемом појачала 
инспекцијски надзор 
контроле радног времена, 
и то је оно што, за сада, 
у овој фази највише и 

може да се уради. 
Ипак, власнику овог 

објекта је општина 
промптно порушила 

нелегално надзиђивање 
спрата којим је намеравано 
да се прошири капацитет 
кафане и на тај начин још 
више оптерете станари 
из суседних станова. У 
овом случају је реаговала 
и Републичка санитарна 
инспекција, коју је општина 
упозорила на проблем, и 
привремено затворила 
објекат. Када је реч о Бигзу, 
прилично смо убеђени 
да ћемо уз подршку 
Комуналне полције тај 
проблем решити једном 
за свагда. Јер, досадашње 
стање подсећа на игру 
мачке и миша: општинска 
инспекција је на налог 
функционера општине 
више пута обилазила овај 

простор и давала налог да 
се прекине са прегласним 
музичким увежбавањем у 
ноћним сатима. До тога би и 
обично долазило, али би се 
ствари већ након неколико 
дана враћале на старо. С 
обзиром на мандат који 
општинска инспекција има у 
оваквим ситуацијама, мало 
тога у овом тренутку може 
да се даље учини. Ипак, 
како је овим проблемом 
погођен велики број 
станара, нарочито у летњим 
месецима, ми нећемо и 
не смемо да одустанемо 
од његовог решавања: 
предлагали смо да се у 
Бигзу вежба у дневним и 
поподневним сатима када 
се та бука не разликује 
пуно од саобраћајне и 
не омета сан, као и да се 
у самој згради промени 
локација у којој се одвијају 
наступи и премести на 
страну ка Булевару Војводе 
Мишића одакле се не би 
простирала ка улицама у 
залеђу Бигза, али није било 
никаквог слуха за предлоге 
општине. Зато ћемо 
када профункционише 
Комунална полиција са 
великим ентузијазмом 
ставити проблем у Бигзу 
високо на листу приоритета 
-  каже Бранимир Гајић. члан 
општинског Већа.

“МАЛА НОЋНА МУЗИКА”

Досадашње стање подсећа на игру мачке и миша: општинска 
инспекција је више пута захтевала да се прекине са прегласним 
музичким увежбавањем у ноћним сатима. До тога би и обично 

долазило, али би се ствари већ након неколико дана враћале 
на старо. Предлагали смо да се у Бигзу вежба у дневним и 

поподневним сатима када та бука не омета сан, као и да 
се у самој згради промени локација у којој се одвијају 

наступи одакле се не би простирала ка улицама у залеђу. 
Када профункционише Комунална полиција, са великим 

ентузијазмом ћемо ставити проблем у Бигзу високо на 
листу приоритета

Бранимир Гајић. члан општинског Већа
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Највећу пажњу 
општинских 
одборника на 

седници Скупштине општине 
одржане 29. марта привукао 
је извештај "Информација 
о стању безбедности на 
територији општине Савски 
венац у 2009. години" који 
је присутнима представио 
Владимир Поповић, 
командир Полицијске 
станице Савски венац.
Према овом извештају у 
скоро свим сегментима рада 
Полицијске станице Савски 
венац забележени су бољи 
резултати у односу на 2008. 
годину, па је тако укупни 
криминалитет на општини 
смањен за 6,6 %, при чему 
су најзаступљенија дела 
против имовине која чине 
72,8 % укупне проблематике, 
а која су смањена за 1,9 %. 
Број тешких крађа смањен 
је за 9,1 % (са 724 на 659), од 
чега је расветљено чак 59, 
4 %. Кривична дела превара 
бележе значајно смањење, а 
генерално гледано повећано 
је откривање свих врста 
прекршаја. Појачана је и 
контрола проблематичних 
угоститељских објеката, где 
је, према речима командира 

Поповића, остварена добра 
сарадња са инспекцијским 
службама општине и града, 
при чему је наглашен однос 
са комуналном инспекцијом 
општине Савски венац. 
Добра сарадња остварена 
је и по питању безбедности 
у школама, како због 
увођења  видео-надзора, 
тако и због превентивног 
деловања, честих састанака 
са директорима школа и 
одговорнима у општини, као 
и због школских полицајаца. 
У том смислу, значајан је и 
податак да од 169 случајева 
неовлашћене производње 
и стављања у промет 
опојних дрога, током 2009. 
године није евидентирана 
ни једна продаја наркотика 
у школама или у њиховој 
близини. У самим школама 
забележено је за четвртину 
мање инцидената. 
Негативан тренд пораста 
прекршајних и кривичних 
дела забележен је у сегменту 
саобраћаја, највише због 
затварања и поправки 
мостова и других важних 
саобраћајница, као и јавних 
скупова, што је све изазивало 
прометни колапс у коме 
је долазило до повећаних 

незгода. За 13,6 % је повећан 
и број разбојништава, при 
чему је утешна чињеница 
да је проценат њиховог 
расветљавања чак 70,4 %.
У току протекле године 
спроведена је и акција 
„Полицајац у локалној 
заједници“ и генерално још 
више је унапређена и иначе 
добра сарадња са локалним 
органима власти.
Износећи неке од ових 
података командир 
Владимир Поповић је, као 
сликовиту илустрацију, 
поменуо и податак да је на 
Савском венцу 
током 2009. 
године одржано 
чак 928 јавних 
скупова 
којима је 
присуствовало 
преко 1,2 
милиона 
грађана, при 
чему је његова 
Полицијска 
станица, 
упркос свим 
материјалним 
и другим 
тешкоћама 
добро радила, 
иако још увек 

недовољно кадровски 
попуњена. На крају обимног 
излагања, Владимир 
Поповић је добио буран 
аплауз свих присутних 
одборника, функционера и 
запослених, а његов извештај 
је једногласно усвојен. 
На истој седници 
одборници су усвојили и 
годишње извештаје свих 
општинских одељења и 
служби, општинског Јавног 
правобранилаштва, Јавног 
предузећа „Пословни 
простор Савски венац“ и 
ДКЦ „Мајдан“.

Седница Скупштине општине Савски венац

Побољшана
безбедност
Побољшана
безбедност

Владимир Поповић, 
командир ПС Савски венац
Владимир Поповић, 
командир ПС Савски венац
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Делегација ГО Савски 
венац, коју је предводио 

председник општине, 
господин Томислав 
Ђорђевић, посетила је  
Град Перуђу, на предлог 
градоначелника Града 
Перуђе Владимира Бокалија 
и Скупштине Града Перуђе. У 
делегацији коју је предводио 
председник општине 
Томислав Ђорђевић били су и 
Немања Петровић, помоћник 
председника, и Владимир 
Ђорђевић, директор UJBW у 
Београду.

Нашу делегацију је по доласку 
у Перуђу, административни 
центар Регије Умбрија, 
дочекао Ђампијеро Расимели, 
задужен за међународну 
сарадњу Регије 
Умбрија и 
Провинције 
Перуђа и 
директор и 

председника УО Gruppo 
Gesenu, ППП предузећа за 
управљање урбаним отпадом 
из Перуђе.
Следећег дана одржан је 
састанак са Сусрет са Иво 
Маријанијем, директором 
Агенције за туристичку 
промоцију Умбрије. Он је 
овом приликом понудио 
учешће агенције на програму 
туристичке промоције 
Београда у Умбрији и 
Перуђи и обратно, али и 
могућност да се у оквиру тур 
оператора, са једне и друге 
стране, створи одговарајућа 
понуда туристичких пакета. 
Уследио је састанак са 
директором Канцеларије 
за пројектовање програма 
Европске Уније, господином 
Силвиом Ћиприанијем и 

чланом Градског већа за 
економски развој и туризам 
Града Перуђа господином 
Ђузепеом Ломурном.

Ове институције су 

започеле сарадњу са ГО 
Савски венац у оквиру 
програма Европске Уније 
како би се израдиле студије о 
изводљивости за пројекат о 
заштити Топчидерског парка 
и реконструкцији Летње 
позорнице и куће краља 
Петра И у Београду, обзиром 
да Србија још увек не може 
да користи структуралне 
фондове ЕУ. На овај начин 
обезбедила би се пројектна 
документација потребна 
за будуће финансирање и 
имплементацију пројеката. 
Централни део посете 
Перуђи био је пријем 
делегације ГО Савски 
венац код председника 
Марцо Ђастикијем, 
одборницима, замеником 
градоначелника Перуђе, 
Андреом Ћерникијем и 
председником фондације 
Umbria Jazz. У току овог 
сусрета учињен је кратак 
осврт на досадашњу 

сарадњу, као и резултате 
остварене у оквиру 
сарадње Умбрије и 
Војводине. Током сусрета 
изражена је међусобна 
приврженост и симпатије 
које ову сарадњу чине 
посебном. Провинција 
Перуђа и Град Перуђа, 
као што је то раније 
урадила и Регија Умбрија, 
су донеле стратешке 
документе о међународној 
сарадњи у којој ГО Савски 
венац уз град Нови Сад 
и регију Војводина имају 
своје посебно место. 
Ово доказује и позив 
председнику ГО Савски 
венац господину Томиславу 
Ђорђевићу да дође до 
потписивања Протокола 
о сарадњи који би 
омогућио још јаче везе и 
програмиране активности 
у обострану корист и 
међусобни респект. Као 
представници органа 

Делегација ГО Савски венац гост италијанског града Перуђе

Размена искустава

Успех овог пројекта је најпре у чињеници да је у Савском венцу 
препознат поуздан партнер за спровођење програма Европске уније. 

Јер, поред веома успешног Umbia Jazz фестивала сада ћемо бити у 
могућности да реализујемо нове пројекте за нашу општину попут 

школовања, размене знања и искустава, примене нових технологија 
у области енергетске ефикасности...

Немања Петровић
помоћник председника општине
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Почетком марта у Венецији 
је одржан први састанак 
свих учесника у пројекту 
SPINE који ће се спроводити 
под покровитељством 
Европске комисије у 
оквиру прогама Ciudad. 
Овај програм Европске 
Уније генерално се бави 
подстицањем међународне 
сарадње у области урбаног 
развоја, а конкренто 
пројекат SPINE ће бити 
оријентисан на промоцију и 
имплементацију позитивних 
решења и модела када 
је у питању енергетска 
ефикасност историјских 
зграда и централних 
градских средина.

У пројекат је укључено 
шест партнера и то: 
Unioncamere-Eurosportello 
из Венеције (Италија), 
Универзитет “Владимир” из 
града Владимира (Русија), 
Привредна комора из 
Черкасија (Украјина), 
Општина Лабин (Хрватска), 
Универзитет за науку и 

технолошки развој из 
Измира (Турска), Културни 
Фронт из Београд и 
Општина Савски венац 
(Србија). Интересантно је 
напоменути да је носилац 
целог пројекта одобреног 
по строгим критеријумима 

Европске комисије Општина 
Савски венац што пре свега 
доказује да ова локална 
управа поседује више 
него довољан капацитет 
за надзор и спровођење 
великих и одговорних 
међународних пројеката. 
Ово је такође једна од 

највећих инвестиција у 
оквиру ИПА фондова из 
ове области у пројекат чији 
је носилац једна општина 
из Србије. Конкретно, 
имплементација пројекта 
ће се обавити у Русији и 
Украјини, на историјским, 

заштићеним здањима где ће 
циљ бити примена успешних 
модела увођења принципа 
енергетске ефикасности. 
Ова врло важна област је 
код нас тек у повоју,  али 
укључењем у овај велики 
пројекат корист може бити 
вишеструка. Прво што ће 

стручној јавности, али и 
директно грађевинском 
сектору бити представљене 
могућности за постизање 
максималне енергетске 
ефикасности при санацији 
старих и вредних грађевина. 
Друга важна чињеница је 
да Општина Савски венац 
имплементацијом овог 
пројекта отвара врата 
другим заинтересованим 
општинама у Србији 
за конкурисање 
предприступним фондовима 
Европске уније. Треће, и 
можда најважније када је 
локални ниво у питању јесте 
да ће се овим пројектом 
указати на системска 
решења и идеје нове 
законске регулативе о 
укључењу енергетске 
ефикасности у област 
урбаног планирања са 
циљем уштеде енергетских 
извора на свим нивоима. 
Домаћин првог радног 
састанка у Венецији је била 
Привредна комора региона 
Венето, а на скупу су били 

Размена искустава

управљања са сва три 
нивоа, понуђено је да се 
у оквиру манифестације 
Umbria Jazz у Перуђи, 
у јулу 2010, Београду и 
Новом Саду обезбеди 
посебно место за програм 
представљања туристичких, 
културно-историјских и 
привредних потенцијала 
града у трајању фестивала. 
Делегација ГО Савки венац 
сусрела се и са директором 
ППП предузећа за јавне 
транспорте АПМ из Перуђе, 
господином Ђованијем 
Мориконијем. Обзиром да 
је Перуђа најеколошкији 
град у Италији транспорт 
је организован 
комбиновањем различитих 
врста превоза, од система 
транспорта покретним 
степеницама, мини метроа, 
који је нови технолошки 

симбол овог града и први 
такав у свету, до аутобуса 
на метан и струју. Јавна 
предузећа из Перуђе би ова 
искуства радо разменили 
са нашим предузећима и 
заједнички би конкурисали 
за средства ЕУ у овој 
области.  
Наредног дана, директор 
Дирекције за заштиту 
споменика културе и 
природе, Министарства 
за културу и заштиту 
културних добара, 
архитекта Франческо 
Скопола је изразио велико 
интересовање за програме 
везане за ову област, уз 
напомену да је упознат са 
стањем културних добара 
у Србији, обзиром да је 
део тима који је већ радио 
одређене врсте процена 
заједно са Министарством 

културе Србије.
На крају ове посете, наша 
делегација је гостовала на 
пријему у Граду Перуђа код 
градоначелника Владимира 
Бокалија и потписала 
Протокол о сарадњи између 
Града Перуђа, Града Новог 
Сада и Општине Савски 
венац.  У пријатном сусрету 
потврђено је задовољство 
досадашњом сарадњом, те 
је изражена међусобна жеља 
да она буде интезивирана 
и проширена кроз сарадњу 
на конкретним пројектним 
задацима. У оквиру овог 
сусрета, потписан је 
Протокол о сарадњи у 
оквиру културе, туризма, 
размене искустава јавних 
администрација, размене 
младих и привредно-
економске сарадње и 
промоције територија.

Пројекат SPINE

Отварање врата другим  општинама

Делегација ГО Савски 
венац била је гост 
Универзитета доброг 
укуса. Ова установа је у 
сарадњи са консорцијумом 
произвођача, 
Универзитетом за странце 
у Перуђи, Институтом за 
прехрамбене технологије, 
Parco Tehnologico agroali-
mentare,  представила своје 
интересовање да учествује 
у размени студената који 
би се у овој елитној школи 
едуковали у области 
Високе гастрономске 
кухиње. Разговарало се о 
успостављању пословне 
сарадње, размени 
искустава и тренинзима 
за усавршавање који би 
подигли ниво услуга на 
Савском венцу и Београду. 
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стипендије

Градска општина Савски венац позива 
музичаре, школоване или самоуке, 

као и ученике средњих музичких 
школа и студенте музичке академије у 
Београду старости од 18-25 година да 
се пријаве на конкурс за стипедирано 
школовање на Беркли музичком колеџу. 
Једнини услов за учесће на конкурсу 
је да кандидат живи у Београду или се 
школује у Београду у некој од средњих 
музичких  школа или на музичкој 
академији.
Општина Савски венац и фестивал 
Umbria Jazz додељују две стипендије 
за "Berklee School of Music" у оквиру 
програма Umbria Jazz Clinics у време 
фестивала Umbria Jazz у Перуђи од 6. до 
18. јула 2010. Стипендијом су покривени 
трошкови пута, смештаја и учешћа на 
" Berklee School of Music " у Перуђи. 
Ове године Umbria Jazz прославља 
25. година " Berklee School of Music " у 
оквиру програма Umbria Jazz Clinics.
Селекцију врши петочлана или 
седмочлана комисија коју чине: 

Правник из општине у својству 
председника комисије 
1. Александар Пековић 
2. Владимир Ђорђевиц - директор 
фестивала УЈБW у Београду
3. Ректор Музичке академије
4. Немања Петровић
5. Бојан Ђорђевић - директор Ринг Ринг 
Фестивала (опционо)
6. Борис Лемајић - шеф одсека за џез 
музичке школе "Станковић" (опционо)
Датум објаве конкрса: 22.03.2010.
Рок за пријављивање: 22.04.2010 (до 
00.00 електронском поштом, односно 
све пријаве послате регуларном 
поштом најкасније 22.04.2010.)
Начин пријављивања: 
послати снимак - 3 нумере или маxимум 
15. минута материјала (соло или у 
пратњи бенда) постом (на адресу 
општине са назнаком за Berklee School 
of Music конкурс) или на е-маил (berk-
lee@multikultivator.org.rs) Subject: за 
Berklee School of Music конкурс
послати биографију (максимално 1 

страна А4 формата)
Селекција: 
На основу послатих снимака и 
биографија комисија у периоду од 29. 
априла до 06. маја прави пре-селекцију 
и позива најбољих 8-12 кандидата на 
аудицију и интервју. Аудиција и интервју 
ће бити одржани у Кући Краља Петра И 
пред пуним сазивом комисије у једном 
дану (између 17 и 21. маја)
Сваки од кандидата има 15 минута за 
представљање (соло или у пратњи свог 
бенда) + интервју у форми упитника. 
Сви кандидати и чланови бендова 
који их евентално прате доносе своје 
инструменте (осим клавира и бубњева, 
наравно) док це остала опрема бити 
обезбеђена од стране организатора
Комисија це најкасније до 31. маја 
донети одлуку о добитницима 
стипендија.
линк: http://www.umbriajazz.com/clinics/
Напомена: сва пријаве пристигле 
електронском поштом биће аутоматски 
прослеђене свим члановима комисије.

Конкурс за стипендију
Berklee School of Music
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Завршна конференција 
поводом израде 
Локалног акционог 

плана за младе општине  
Савски венац, одржана је 11. 
фебруара у препуној великој 
општинској сали. То је уједно 
био и почетак јавне расправе 
о ЛАП-у, која се завршава 
управо у време закључења 
нашег листа, након чега ће 
се он дефинитивно наћи и на 
усвајању пред одборницима 
Скупштине општине Савски 
венац.
Носилац пројекта за израду 
овог значајног документа 
је Канцеларија за младе 
општине Савски венац, 
заједно са Групом „Хајде 
да...“, али је сам документ 
производ заједничког 
вишемесечног деловања 
бројних партнера у пројекту.
Отварајући завршну 
конференцију за израду 
ЛАП-а, Владимир 
Радосављевић, члан 
Општинског већа, је истакао 
да је брига о младима 
нарочито важна за једну тако 
„стару“ општину као што је 
Савски венац и да је Општина 
обезбедила значајна 

средства за спровођење 
овог плана. 
О изради ЛАП-а говорио 
је и Ненад Малетин, из 
Групе „Хајде да...“ , као 
и Емилија Јовановић из 
Канцеларије за младе 
општине Савски венац. 
Наглашено је да одговорност 
за младе треба да буде још 
израженија и распоређена 
на све друштвене субјекте, 
а нарочито је истакнут 
допринос многобројних 
волонтера који су 
учествовали у изради овог 
пројекта.

Да подсетимо, први састанак 
у склопу припремне фазе за 
израду ЛАП-а одржан је у јуну 
2009. године, да би већ истог 
месеца у Културном центру 
„Град“ одржана и прва 
конференција на ту тему, 
којој су присуствовала 53 
учесника из 29 организација, 
да би том приликом била 
усвојена „Визија развоја 
младих у општини Савски 
венац“. Одређено је и пет 
тематских области: здравље 
и рекреација младих, култура 
и информисање, безбеднот 

и социјална једнакост, те 
образовање и запошљавање 
младих. Уз обуку 
координатора и учесника у 
пројекту, паралелно је текло 
истраживање о потребама 
и навикама младих, које је 
финансирало Министарство 
омладине и спорта, а 
спроведено је на узорку од 
500 младих са Савског венца, 
узраста од 15 до 30 година. 
Рад је потом настављен 
у пет радних група, које 
су се састале најмање по 
четири пута, након чега 
су, а по добитку резултата 
истраживања, дефинисани 
специфични и општи циљеви.
Локални акциони план који 
је коначно презентован 
11. фебруара производ је 
заједничког рада бропјних 
партнера у пројекту, пре 
свега младих, невладиног 
сектора, подмладака 
политичких партија, 
доносилаца одлука, јавних 
предузећа, установа, медија 
и свих других који тангигару 
поједине поменуите теме. 
Процес израде овог плана, 
који ће своју верификацију 
имати на седници Скупштине 

општине, подржан је између 
осталог и од Фондације Улоф 
Палме, Фонда за отворено 
друштво и организације 
The Balkan Trust for Democ-
racy, уз огроман допринос 
волонтера, пре свега из 
Канцеларије за младе и 
координатора (и њихових 
заменика) из радних група 
по тематским областима.

Канцеларија за младе Савског венца

Визија развоја
ПРИЈАВЕ 

ЗА ЛЕТЊЕ 
КАМПОВЕ

Почело је пријављивање 
за летње међународне 
волонтерске кампове, по 
Програму који Канцеларија 
за младе Општине 
Савски венац реализује у 
партнерству са Младим 
истраживачима Србије. 
Сваког радног дана у 
термину од 12 до 14 часова, 
сви заинтересовани могу 
се пријавити за један од 
2500 кампова у свету, чију 
целокупну листу могу наћи 
на веб-сајту: www.mladis-
avskivenac.org.rs. 
Кампови су отворени за 
све људе добре воље, 
тинејџере, студенте 
са добрим или лошим 
просеком, нестуденте, 
младе или оне који се тако 
осећају. Потребно је да 
солидно говоре енглески 
језик и да желе да упознају 
свет око себе.
Смештај и исхрана на овим 
камповима су бесплатни, 
а партиципација се плаћа 
4.000 за први и 2.000 
динара за евентуални 
други камп у току године. 
Сви заинтересовани 
добиће бесплатно и Euro-
pian Youth Card, познатију 
као Euro 26, а по повратку 
са кампа могу подићи 
и своју волонтерску 
књижицу. 
И, наравно, са младима 
поделити утиске о томе 
како су се провели у кампу.
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М илош Ковачевић, 
члан Општинског 
већа и шеф тима 

за доношење ЛЕАП-а, 
отварајући конференцију 
је, изразивши 
задовољство великом 
заинтересованошћу 
житеља Савског венца 
за ову промоцију, рекао 
да се бригом за очување 
здраве животне средине, 
исказује љубав према 
Београду, Савском венцу, 
себи самима и својим 
најближима. Ковачевић 
је нагласио да, иако 
је наш град, Београд, 
према истраживањима 
недавно одржане светске 
конференције о екологији 
и климатским променама 
у Копенхагену, по степену 
загађености заузео 27. 
место међу 30 европских 
градова, ипак представља 
град будућности, па 
се мора суочавати са 
еколошким проблемима 
и решавати их. Зато је 
доношење и спровођење 
стратешких планова и у 
овој области изузетно 
значајно. Ковачевић је 
нарочито истакао да ЛЕАП 
не треба посматрати само 
са аспекта екологије, 
већ га треба схватити и 
као допринос креирању 
пословне будућности, 

односно као нови замајац 
за привреду. 
Александра Имширагић-
Ђурић, стручни 
координатор ЛЕАП-а, 
рекла је да је израда овог 
пројекта започела почетком 
2008. године, а да је рок за 
његов завршетак 17.март 
2010. године. 
На еколошкој промоцији 
је дат темељан преглед 
стања животне средине 
на Савском венцу, као 
и резултати и анализа 
анкете предприпремне 
фазе ЛЕАП-а на овој 
општини, коју је 
урадила струковна НВО 
‘’Амбасадори животне 
средине’’. Експерти 
из области животне 
средине представили 
су, затим, своје акционе 
планове. Након 
презентације присутни 
грађани су разговарали 
са општинским 
функционерима и 
представницима 
невладиних организација 
о актуелним еколошким 
проблемима у свом 
окружењу.
Након конференције био 
је отворен и јавни увид у 
нацрт стратегије, који је 
трајао од 25. фебруара до 
25. марта, а документ је 
грађанима био доступан, 

како у згради општине, 
тако и у просторијама 
свих месних заједница, у  
терминима прилагођеним 
грађанима. Нацрт овог 
акционог плана усвојен је 
на седници Општинског 
већа, а након завршетка 
јавне расправе, комисија 

за доношење стратегија 
ће, уважавајући пристигле 
предлоге и мишљења 
заинтересоване јавности, 
урадити финалну 
корекцију документа, који 
ће затим ићи на усвајање 
на седницу Скупштине 
општине.

Локални еколошки акциони план ускоро пред одборницима Скупштине општине

Kа здравијој
животној средини
Тежњу ка здравој животној средини и здрављу својих грађана, 
градска општина Савски венац показује и израдом дугорочне 
стратегије у области екологије

Конференција, посвећена Локалном 
еколошком акционом плану (ЛЕАП) који ће 
се већ током априла, након јавног увида, 
наћи на усвајању пред одборницима СО 
Савски венац одржана је 24.фебруара у 
препуној свечаној сали општине.
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КАКО ЈЕ НАСТАО ЛЕАП 

На основу сагледаног 
стања у области екологоје, 
законске основе и потреба 
локалне заједнице, 
Александра Имширагић, 
општински еколог, је 
написала предлог пројекта 
„Локални одрживи развој 
кроз решавање проблема 
животне средине-израда 
Локалног еколошког 
акционог плана“, на 
основу кога су обезбеђена 
средства за почетак 
израде ЛЕАП-а.  Скупштина 
Градске општине Савски 
венац је затим, на седници 
одржаној 17.марта 2008. 

године, донела  Одлуку 
о приступању изради  
општинског ЛЕАП-а. 
Одлуком је дефинисано 
да процес његове израде 
траје 24 месеца. 
Предприпремна фаза је 

подразумевала обавезно 
испитивање јавног мњења, 
идентификацију циљних 
група за анкетирање, 
креирање упитника 
и дијалог листе за 
квантитативну анкету у 
складу са потребама и 
специфичностима општине 
Савски венац. У овој фази 
ангажована је струковна 
НВО „Амбасадори животне 
средине“, коју чине 
експерати за пружање 
консултантских услуга и 
учествовање у пројектима. 
У сарадњи са Општином, 
ова  организација је 
анкетирала грађане и 
дефинисала циљне групе, 

а овај посао трајао је три 
месеца.
Подаци су анкетирањем 
добијени од привредних 
субјеката, медицинских 
центара, нво, грађана, 
надлежних институција 

у овој области, као 
и осталих државних 
институција које се 
налазе на територији 
Савског венца. Извештај 
о обрађеним подацима 
је у облику презентације 
постављен на сајт 
Општине и прослеђен 
заинтересованим циљним 
групама. Анкета је 
спроведена на узорку 
од1650 испитаника, а 
рађена је у директном 
контакту, од врата до 
врата, телефоном, и 
електронском поштом. 
Одборници СО су анкету 
добили уз скупштински 
материјал. 

На анкету је одговорило 
1000 грађана Савског 
венца, 38 представника 
јавних, малих, и средњих 
предузећа, националних 
и међународних 
институција, 11 НВО 
и 14 одборника СО 
Савски венац. Резултати 
испитивања јавног мњења, 
су јасно показали  да је 
ниво заинтересованости, 
знања и информисаности 
у вези са темама из 

области одрживог 
развоја и стања животне 
средине, на територији 
наше општине, као и 
у другим срединама, 
изузетно низак. Истакнута 
је и потреба за бољим 
протоком информација 
из ове области, као и о 
добровољном укључивању 
у рад на решавању 
еколошких проблема.
Чак 88 одсто испитаника 
је истакло да је потребно 
веће и суштинско 
укључивање грађана 
у процесе доношења 
одлука. Сви ови подаци 
су недвосмислено 
показали да је едукација 
становништва на тему 
заштите животне средине 
недовољна и неадекватна.

Као најприоритетније 
области рада одређене 
су:квалитет ваздуха, 
бука, отпадне комуналне 
воде, отпад и зелене 
површине. За ове области 
су експерти, након 
спроведеног истраживања, 
урадили стручно техничке 
извештаје са предлогом 
мера.

ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ
Основно правило израде ЛЕАП-а је да се он заснива 
на активном учешћу јавности током целог процеса. 
То обухвата трагање за идејама, размишљањима и 
потребама грађана, чиме се обезбеђује да приоритети 
и акције дефинисане у оквиру ЛЕАП-а одражавају жеље 
локалне заједнице као целине. С друге стране, активно 
учешће локалне заједнице није могуће без укупног 
подизања свести о значају заштите природних ресурса 
и могућим активностима локалне заједнице везаним за 
очување и унапређење стања животне средине. 
Поред самог процеса израде ЛЕАП-а, 2007 год. 
Осмишљен је и покренут пратећи програм који се 
континуирано спроводи паралелно са процесом 
израде стратегије и који обухвата све активности у 
циљу подршке ЛЕАП-а. Додатне пратеће активности 
обухватају: едукацију и образовне активности у 
предшколским и школским установама, подизање нивоа 
свести јавности, организовање скупова, изложби и 
предавања везаних за заштиту животне средине, као и 
контакте са представницима локалних информативних 
средстава.
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“РАНЧ 
ПРОКЛЕТИХ”

Малешко брдо,
Савски венац који не познајемо

О комуналним проблемима житељи Малешког брда не желе ни да причају. 
Кажу да им то “само диже притисак, иако је одувек тако”. Овде је скоро 
нормално да неколико станова дели једно купатило; да се живи у кући у 
којој је трпезаријски плафон на два метра висине, а онај у дневно-спаваћој 
соби на готово четири метра. Па већина кућа личи на дечију кулу од карата, 
са понеком рупом у плафону, нежељеним кровним прозором...
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Знам да грађане не занима ко је директно надлежан, већ да неко кога 
су бирали на крају ради посао за који је изабран. То што ми разумемо 
њихове проблеме и покушавамо да их решимо је само 
мала ствар утехе уколико се ништа не учини. Ја сносим 
део кривице, иако нисам надлежан. Немамо права да се 
правдамо

Томислав Ђорђевић
Председник општине Савски венац

Г рађани Малешког 
брда свој крај често 
називају “Ранч 

проклетих” по несрећном 
дворишту из популарне 
серије “Срећни људи”. 
У ТВ серијалу, на ранчу 
живи неколико породица 
сабијених на четири ара 
плаца, које равномерно 
деле са свим својим 
недаћама и проблемима. 
Тако је и на Малешком 
брду, где је свако нашао 
свој ћошак, мајушно ћоше. 
Додуше, ово савсковеначко 
насеље има много више 
породица него у серији, 
али је чудна игра судбине 
хтела да се поменути ранч 
из серије и заиста налази на 
Малешком брду.

Готово три деценије 

ово насеље показује све 
парадоксе наше земље. 
Тада замишљено као 
место новог београдског 
центра, уз централну 
Железничку станицу, 
Малешког брдо је сваком 
становнику обећавало бољу 
будућност. Од тада, оно 
дели судбину “Прокопа”, 
вероватно најдуже грађене 
железничке станице у 
Европи, чије отварање ни 
данас није близу.
Житељи насеља, смештеног 
подно стадиона Партизана, 
тренутно као да живе 
у XIX веку и, да њихова 
судбина није тако тешка, 
лако би могли бити део 
нове туристичке понуде 
Београда. Малешко брдо 
осећа последице после 
сваке обилније кише, 

улице су недовољно 
осветљене, канализација је 
нефункционална, а густина 
насељености је приближна 
оној у Бангладешу. Само 
особу са недостатком 
саосећања могле би да 
одушеве куће од тугле, 
мешавине земље и блата, у 
центру престонице.
Мени највише смета то 
што немамо продавницу. 
Мислим, има једна на 
почетку брда, али је 
прескупа. Може им се. 
Једина је - прича Иванка 
Младеновић, староседелац 
на Малешком брду, док нас 
води кроз узане пролазе 
између кућа у пратњи свог 
кокер шпанијела. 
О комуналним проблемима 
житељи овог насеља не 
желе ни да причају. Кажу 

да им та тема “само диже 
притисак, иако је одувек 
тако”. Живот трочлане 
породице Младеновић 
је прави пример 
свакодневице на Малешком 
брду. Болест, немаштина и 
премало простора. Њихова 
кућа има једва двадесет 
квадрата, светлост улази 
на кашичицу, а буђ на 
зидовима је тек небитан 
детаљ када једном 

удахнете. 
Мемла, 
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превелика 
влажност ваздуха 
и скученост чине да се 
истовремено осетите као да 
сте у некој јужноамеричкој 
џунгли и мртвачком 
сандуку.
Ево, у овоме ми живимо. 
Сина само морала да 
склоним одавде. Имао 
је инфракт у 29. години 
живота. Сада има тромб 
у нози. То није нормално. 
Сада смо ту ћерка и ја. Не 
знам шта да радимо - очајна 
је Иванка.
Лоше здравље прати готово 
све житеље Малешког 
брда. Проблеми са срцем, 
костима, зглобовима 
и плућима су чести у 
сиромашним насељима 
широм света, али су овде 
нормалност.
Колико смо заборављени 
види се и по се по броју 
наркомана који овде долазе 
у да се дрогирају. Па наше 
жене не могу ноћу саме да 
иду кроз мрачне делове 
Малешког брда - љути се 
старији господин, који је у 
разумљивом страху желео 
да остане анониман.
Малешко брдо, као 
углавном дивље грађено 
насеље, пуно избеглица и 
социјалних случајева има 
неколико архитектонско-
стамбених специфичности. 

Овде 
је потпуно 
нормално да неколико 
станова дели једно 
купатило; да живите у кући 
у којој је трпезаријски 
плафон на два метра 
висине, а онај у дневно-
спаваћој соби на готово 
четири метра. Па ипак, 
и незаинтересовано 
посматрачко око видеће 
да су ретке просторије у 
којима се зидови спајају под 
правим углом. Стога свака 
кућа личи на дечију кулу од 
карата, са понеком рупом 
у плафону, нежељеним 
кровним прозором.
Представници општине 
Сваски венац свесни су 
катастрофалног стања на 
Малешком брду, али и 
своје немоћи да проблеме 
грађана реше. Град Београд 
је још пре пет година 
донео одлуку о изради 
регулационог плана за ово 
насеље, али њега још нема. 
Без њега је општина Савски 
венац немоћна, а за то 
време грађани чекају.
Инсистирам да се тај план 
донесе. Окренућу и небо и 
земљу! Не желим да се због 
бирократије регулативни 
план не донесе. Ако 
грађанима уопште то може 
да буде утеха, мислим да је 

Град напокон “укапирао” 
колико је значајан проблем 
Малешког брда. Знам да 
грађане не занима ко је 
директно надлежан, већ 
да неко кога су бирали 
на крају ради посао за 
који је изабран. То што 
ми разумемо њихове 
проблеме и покушавамо 
да их решимо је само 

мала ствар утехе уколико се 
ништа не учини. Ја сносим 
део кривице, иако нисам 
надлежан. Немамо права да 
се правдамо. У републици, 
граду, секретаријатима 
и општини на власти је 
Демократска странка, а 
ми не можемо да решимо 
проблем - каже Томислав 
Ђорђевић, председник 
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општине Савски венац и 
додаје да је Скупштина 
општине предложила да 
се раздвоји спорни од 
неспорног дела Малешког 
брда.
Као архитекта по професији, 
садашњи председник 
општине као спорну ствар 
истиче и немогућност да 
се квалитетно саобраћајно 

реши тај “мастодонт звани 
‘Прокоп’”. Ђорђевић истиче 
да “Прокоп” не може да 
буде централна железничка 
станица, већ је неопходно 
да она буде на Новом 
Београду. 
Ми смо неке ствари људима 
обећали и срамота је. Нико 
не осећа да је време да 
се  њима изађе у сусрет, 

јер нема ниједног тајкуна 
који је за то место тренутно 
заинтересован. На великом 
делу територије Савског 
венца се примењује 
Генерални урбанистички 
план, док се на Малешком 
брду на примењује ништа! 
Циљ је да се регулационим 
планом људима омогући да 
решавају своје проблеме. 

Они сада немају пијацу, 
продавницу... Незадовољни 
су и кивни - закључује 
Ђорђевић.
На Малешком брду су 
стамбени објекти углавном 
испод нивоа социјалних 
станова. Проблем је 
непостојање регулационог 
плана. Да постоји, Малешко 
брдо би инвеститорима 

“Малешко брдо је Алтина Савског венца”
Влада Милић, заменик председника општине

“Малешко брдо је Алтина Савског венца”
Влада Милић, заменик председника општине



- Малешко брдо се налази ни на небу ни на земљи. 
Канализација углавном не постоји, па се људи на 
Малешком брду и даље користе пољским вецеима. 
Понегде су и заједничка купатила. Неусловних 
станова има колико хоћеш. Дуго није дозвољавано 
било шта да се ради, а и нерешени су власнички 
односи. Малешко брдо је сада ругло, незаконито 
и неодрживо стање. Има и доста избеглица. Људи 
су социјални случајеви. Доста њих је поносно па, 
иако им је неоходна, они не желе да приме било 
какву помоћ. Ситуација је, у најмању руку, тужна - 
каже Огњан Јовановић, секретар месне заједнице 
“Стеван Филиповић”.

одавно било занимљиво.
- Малешко брдо је Алтина 
Савског венца. Људима 
недостаје што-шта. Ми се 
трудимо, колико је у нашој 
моћи, да им помогнемо, 
али то није решење. Ад хок 
помоћ општине је само 
део тренутног решења. 
Све је то само кап у мору. 
Проблеми су различити: од 
основних егзистенцијалних, 
комуналних, стамбених, 
уличног осветљења, бројних 
депонија, мањка зеленила, 
наркомани... Све што 
је “нормално” за такве 
крајеве пресликано је и 
на Малешком брду - каже 
Влада Милић, заменик 
председника општине.
Становницима Малешког 
брда, савсковеначког 
“подавалског” насеља 
остаје само да се надају 
да ће њихови проблеми 
бити једном решени и да 
ће живот напокон кренути 
у правом смеру. За њих је 
то заправо веома просто: 
ствари морају да се мрдну 
са мртве тачке, тамо где 
стоје деценијама, тик уз 
станицу “Прокоп”.
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После неколико 
одлагања и 
померања појединих 

манифестација, због Дана 
жалости, птичјег грипа, 
продужавања и померања 
школских распуста и других 
недаћа Савсковеначки 
урбан фест СВУРФ 2009. 
завршен је 19. фебруара 
у сали Театра 78. Сами 
учесници, њихови школски 
другови и наставници, 
родитељи, али и публика 
коју ова манифестација све 
више занима, испунили су 
те вечери велику салу, хол и 
просторије иза сцене.
У двосатном програму 
наступило је десет бендова 

и седам позоришних трупа 
које су извеле део својих 
представа. Тек да се види 
за шта су награђени, иако 
је оних који су добили 
награде било много више. 
Али, за све њих највећа 
награда је да СВУРФ уопште 
постоји и даје им шансу да 
искажу своје таленте. 
У музичком делу наступили 
су: Андријана Јаковљевић 
и Емилија Спаић из ОШ 
„Радојка Лакић“, бенд 
„Погрешила рода“ 
из Сарајевске улице, 
„Далтони“ из Војне 
гимназије, Иван Дедић и 
Огњен Драганић и група 
„Машин Ган“ из Гимназије 

„Свети Сава“, „Зли 
зумбули“ и „Режим“ из 
Четврте гимназије, Нађа и 
„Колачићи“ из ОШ „Војвода 
Радомир Путник“, ШББХ 
бенд из Бродарске школе, 
Матеја и Јана Николић из 

ОШ „Исидора Секулић“, 
Сви они добили су вредне 
награде генералног 
спонзора ПроКредит банке 
(по три најбоља у свакој 
категорији), дигиталне 
фото-апарате, књиге и 

Завршeн трећи Савсковеначки урбан фест СВУРФ 2009.

Инвестиција
у будућност

СВУРФ У „НОЋИ МУЗЕЈА“?
У току су разговори о томе да се СВУРФ половином маја 
појави у манифестацији “Ноћ музеја“. Те вечери, која 
би требало да буде организована у Дечјем културном 
центру „Мајдан“, поред изложбе награђених ликовних 
радова, плаката, фотографија и паноа са три досадашња 
СВУРФ-а, као и презентације видео-снимака концерата 
и позоришних представа, у преосталим просторима 
„Мајдана“ смењиваће се рок-групе и позоришни 
пројекти који су обележили трећи, али и претходне 
СВУРФ-ове.
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дискове, а по мишљењу 
жирија најбољи бенд – 
„Машин Ган“ добио је 
снимање ТВ спота.
У позоришном делу 
највише награда освојили 
су актери кабаретске 
представе  Четврте 
гимназије, тим пре што су 
момци из „Злих зумбула“ 
уједно учествовали и 
у представи па су сви 
освојили и награде за 
двоструки наступ, а 
највреднију од награда, 
путовање у Хиландар, 
поклон Туристичке агенције 
Српске православне 
цркве „Доброчинство“ 
добио је гитариста овог 
бенда и главни глумац у 
представи Александар 
Дудуковић. Поред њега из 
Четврте су награђени и: 
Данијела Видовић, Стеван 
Стевановић, Никола Репија 
и Рашко Миљковић. Три 
вредне награде освојили су 
и ученици из Филолошке: 
Дуња Веселиновић, Дијана 
Карановић и Милош 
Стевановић. Остале 
награде у позоришном 
делу добили су: Нини Раца 
и Дамјан Јовановић из ОШ 
„Радојка Лакић“, Катарина 
Прокић из Драмског 
студија „Огледала“ 
Бојана Мучалов из ОШ 
„Војвода Мишић“, Бојана 
Боровић из ОШ „Исидора 
Секулић“, Миа Јовановић 
из ОШ „Војвода Радомир 
Путник“, сви актери 
представе „Мистерија 
света“, као и Сташа 
Миладиновић за насловну 
улогу и сви остали актери 
представе „Црвенкапица“ 
из „Његоша“ који су 
одушевили и публику и 
жири и били откровење 
позришног дела СВУРФ-а.
У ликовном делу главне 
награде освојили су: 
Никола Димитровић, 
Маша Аврамовић, 
Немања Обрадовић и 
Александра Јанковић из 
Школе за дизајн, Наталија 
Кика и Ђорђе Огризовић 

из ОШ „П.П Његош“, 
Александар Ђукелић 
– Little Children Acad-
emy, Андријана и Милица 
Луковић из Угоститељско-
туристичке школе, чији 
су радови штампани на 
општинском календару 
и новогодишњим 
честиткама. Награду за 
групни рад освојила је 
Техничка школа за дизајн 
коже, а за свеукупну 
селекцију радова: основне 
школе „Петар Петровић 
Његош“ и „Стефан 
Немања“, Little Children 
Academy, Школа за дизајн и 
Школа за оштећене слухом 
„Стефан Дечански“. 
Једна од најатрактивнијих 
награда стигла је 
после завршне вечери: 
учесници су себе видели 
на билбордима широм 
Савског венца. Ову вредну 
награду обезбедила је 
маркетиншка агенција 
„Grey”, а она обухвата пет 
билборда, од којих се на 
четири налазе по једна рок-
група и једна представа, 
док је на петом смештено 
свих осам фотографија, 
тако да је фотографисање 
испод „својих“ билборда 
ових дана главна атракција.
Остале вредне награде, 
поред општине, 
обезбедиле су издавачке 
куће „Бели пут“, 
„Геопоетика“, „Народна 
књига“, „Metropolis 
records“, БАС турист и 
други, а допринос СВУРФ-у, 
уступањем својих простора 
дали су Студентски 
културни центар, „Ђуро 
Салај АД“ и „Театар 78“, 
као и АРТ телевизија 
која је снимала све 
програме, као и ресторани: 
„Графичар“, „Топчидер“ 
и Клуб „Академија 
28“ који су приликом 
одлучивања о наградама 
угостили чланове жирија 
који су и овога пута без 
икакве накнаде, а с пуно 
посвећености, радили тај 
посао. 

 

СВУРФ 2009. -  ШТА ЈЕ ПОСТИГНУТО  

n На рок вечери у СКЦ-у наступило је 20 бендова, из 
основних и средњих школа који су имали част да свирају 
у београдском “храму рокенрола”.
n На позоришној смотри изведене су 22 представе 
из основних и средњих школа, као и дечјих драмских 
студија, у којима је учествовало преко 350 младих, од 
чега у неким представама и по њих четрдесеторо.
n За ликовну изложбу пристигло је 150 наменски 
рађених радова на тему Савског венца или самог 
СВУРФ-а.
n Укупно у све три смотре учествовало је око 600 
младих са Савског венца.
n Готово петина њих добила је на Завршној вечери 
награде, о чему су одлучивала три посебна стручна 
жирија.
n Сва деца добила су мајицу СВУРФ-а, сви учесници 
ликовне смотре добили су квалитетан каталог, а 
штампане су и новогодишње честитке и календари са 
најбољим ликовним радовима.
n Издат је ДВД са рок-концертом и две најбоље 
позоришне представе са претходног СВУРФ-а, који су 
овогодишњи учесници добили као награду. 
n И са овог СВУРФ-а издат је ЦД са живим снимцима са 
рок-вечери.
n Најбољим групама снимљен је или се (као награда) 
снима ТВ спот.
n Млади који су поникли или чак формирали групе 
због СВУРФ-а увелико свирају, уз видан напредак из 
године у годину, а неки од њих наступају по целој Србији, 
свирају на бејби-Егзиту и побеђују на неким другим рок-
фестивалима. 
n У последње две године општина награђује и 
наставнике и професоре који се највише труде у 
припреми својих ученика. 
n Ни на једној од појединачних манифестација није се 
десио ни најмањи инцидент, нити да се некоме звижди 
или  подсмева. Чак ни онима који нису били увежбани, 
или су грешили и фалширали. Напротив, млади су, 
осећајући лепу атмосферу, сви за све навијали, сви 
певали и подржавали сваку групу.
n Променио се и систем вредновања међу младима, 
па више у школама нису „главни“ они најбезобразнији 
него они који су најталентованији.
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У спортској сали Дечјег 
културног центра „Мајдан“, 
а у организацији Спортског 

савеза Савског венца, од 16. до 18 
марта, у четири такмичарска дана, 
одржано је Општинско такмичење 
у малом фудбалу. На турниру је 
учествовало укупно 30 екипа из 
пет основних и девет средњих 
школа, са укупно 276 младих 
фудбалера и фудбалерки, пошто се 
уназад неколико година школска 
фудбалска првенства играју и у 
женској конкуренцији. Играло 
се у две узрасне категорије код 
основаца и једној за средњшколце.
У конкуренцији дечака петог и 
шестог разреда екипа ОШ „Војвода 
Радомир Путник“ победила је у 
финалу екипу из „Радојке Лакић“ 
са 7:1, док је треће место освојила 
екипа „Исидоре Секулић“. Међу 
девојчицама истих разреда 
најбоље су, такође, биле ученице 
из „Путника“, које су у финалу 
са 4:0 савладале екипу „Војводе 
Мишића“, а треће место је припало 
екипи школе „Петар Петровић 
Његош“.
Најдраматичније финале било 
је у конкуренцији ученика 
седмог и осмог разреда у ком је 
прошлогодишњи првак Београда, 
екипа „Војводе Мишића“, са 4:3 
победила ривале из школе 
„Војвода Радомир Путник“, 
док је треће место припало 
школи „Петар Петровић 
Његош“. Међу ученицама 
истих разреда девојчице 
из „Путника“ реванширале 
су се за пораз својих 
школских другова, 
победивши у финалу 
фудбалерке из „Мишића“ 
са 2:0, док је треће место 
поново припало екипи из 
„Његоша“.
Посебно занимљиво било 
је међу средњошколцима, 

где су учествовале екипе из чак 
девет школа. У финалном сусрету 
момци из Спортске гимназије са 
3:1 победили су комшије из Војне 
гимназије, док је треће место 
припало екипи Медицинске школе. 
Међу девојкама, у такође веома 
драматичном сусрету, ученице 
Четврте гимназије победиле су са 
4:3 екипу Медицинске школе, док је 
треће место припало девојкама из 
Угоститељско-туристичке школе.
Био је ово, иначе, једно од најбоље 
организованих првенстава Савског 
венца у малом фудбалу, за шта 
посебне заслуге у име организатора 
имају Владимир Демнијевски, 
секретар Спортског савеза Савског 
венца и Драган Илић, у име 
домаћина ДКЦ „Мајдан“,
иначе обојица чланови општинске 
Комисије за спорт.
Шест најбољих екипа са овог 
првенства, из сваке категорије 
по једна, браниће боје Савског 
венца на одговарајућем Градском 
првенству које се игра у склопу 
акције СПОРТИШ (спорт и школа).

Три титуле за 
фудбалер(к)е
из „Путника“
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У среду. 24. марта, 
после темељних 
организационих 

припрема, кренула је 
бесплатна обука пливања 
за ученике основних школа 
са Савског венца. Обуку 
заједно са Ватерполо клубом 
„Партизан“ и базеном 
„Бањица“ организује 
oпштина, а на иницијативу 
и уз посебно ангажовање 
чланова Општинског већа 
Мијодрага Јањића и Немање 
Перишића, као и Горана 
Богуновића, председника 
општинске Комисије за спорт 
и рекреацију. 
Част да првим часом 
практично отворе ову 
својеврсну школу пливања 
имали су основци из 
„Радојке Лакић“. За часове 
пливања пријавило се 
близу 800 ученика из пет 
основних школа који су 
подељени у оптималних 
десет група. Обуку спроводе 
инструктори из Ватерполо 
клуба „Партизан“. Пре 
покретања школе извршена 
је анкета и сви родитељи 
заинтересованих ученика 

су дали пристанак да се 
деца укључе у овај пројекат. 
Часови пливања одржавају 
се понедељком, средом и 
петком, по један сат, обуци 
присуствују и професори 
фискултуре из школа које 
имају час. Општина је свакој 
групи обезбедила и превоз 
тако да аутобус чека децу 
испред школе, вози на 
Бањицу и враћа пред њихову 
школу после завршеног 
пливања.
"Интересовање ученика 
из свих школа превазишло 
је сва наша очекивања", 
каже Горан Богуновић, 
председник општинске 
Комисије за спорт, "тако 
да већ размишљамо о 
томе да је наставимо и на 
јесен. Јер, општина је за 
овај програм обезбедила 
довољно средстава, али је 
проблем недовољан број 
расположивих термина 
у базену на Бањици, па 
ћемо вероватно наставити 
и са основном школом 
за почетнике у коју ће се 
укључити и будући ђаци-
прваци, али и са напреднијим 

курсем за оне талентованије. 
Ово је уједно и испитивање 
интересовања како би могли 
да проценимо да ли би 
пливање могло бити један 
од она три изборна спорта у 
основним школама, који оне 
саме, из разумљивих разлога, 
не могу да реализују".
Неочекивано великом 
одзиву свакако су допринели 
и последњи светски успеси 
Нађе Хигл, Милорада Чавића 
и других српских пливача 
и ватерполиста, а наравно 
да су ту и „скаути“ из 
„Партизана“ који ће оне код 
којих препознају вансеријски 
таленат, позвати и у најбољу 
светску ватерполо школу. 
"Општина жели да 
промовише здраве животне 
стилове међу најмлађом 
популацијом", каже Мијодраг 
Јањић, члан Општинског 
већа, "и због тога смо 
јесенас поново оживели 
лепу традицију одржавања 
крос-такмичења у Хајд-парку, 
а сада смо покренули и 
пливање, између осталог и 
зато што многа деца у овом 
тренутку, због заузетости 

родитеља или материјалних 
тешкоћа, нису у прилици да 
сама иду на базен".
"У ери компјутерских игрица 
и интернета, који младима 
заокупљују све више пажње 
и слободног времена", 
каже Немања Перишић-
Петовар, члан Општинског 
већа и такође један од 
иницијатора ове акције, 
"све је већи број ученика са 
неправилним држањем, са 
кривом кичмом и другим 
физиолошким проблемима, 
а и сва истраживања показују 
да су нам деца све мање 
физички спремна. Ми на 
Савском венцу смо решили 
да нешто урадимо на том 
плану и покушамо да ту 
слику, колико је могуће, 
поправимо. А деца су то са 
одушевљењем прихватила".

Обука пливања за основце са Савског венца

Одзив изнад
очекивања

Све је већи број ученика са неправилним држањем, са кривом 
кичмом и другим физиолошким проблемима, а и сва истраживања 
показују да су нам деца све мање физички спремна. Ми на 
Савском венцу смо решили да нешто урадимо на том плану и 
покушамо да ту слику, колико је могуће, поправимо

Немања Перишић-Петовар
члан Општинског већа 
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пројектиВажни телефони

ЧЕЛНИЦИ ОПШТИНЕ
Томислав Ђорђевић, председник Општине 36-15-388, 36-15-382
Влада Милић, заменик председника Општине 36-15-381
Чланови Општинског већа:
Наташа Миловановић, 20-61-775
Немања Перишић-Петовар, 20-61-778
Мијодраг Јањић,20-61-904
Владимир Радосављевић 20-61-800
 Љубица Поповић, 20-61-905
Бранимир Гајић, 20-61-773
Милош Ковачевић 36-15-382
Бранислав Белић, председник СО 36-15-382
Александар Павловић, зам. председника СО 36-15-800
Душан Динчић, начелник Општинске управе 20-61-769
Дуња Станојевић, зам. начелника ОУ 20-61-843
Немања Петровић, помоћник председника општине 20-61-773
Христијана Поповић, помоћница председника општине 20-61-906, 
Душан Јевтић, помоћник председника општине 36-15-800
Ненад Прелић и Миленка Микић,
секретар и заменик секретара СО 36-15-381
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Начелник одељења 20-61-713, 36-14-073
Шеф Одсека за лична стања грађана 20-61-722
МАТИЧНА СЛУЖБА И ОДСЕК ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА
Упис новорођене деце у матичну књигу рођених
Упис деце рођене у ГАК, Вишеградска 20-61-869, 20-61-729
Упис деце рођене у ГАК "Народни фронт" 20-61-723, 20-61-724
Заказивање венчања и упис у матичну
књигу венчаних, констатације бракова,
развода и смртовница 20-61-730, 20-61-724
Упис у матичну књигу умрлих 20-61-731
Исправке у матичним књигама 20-61-726, 20-61-727
Писарница (улазни хол) 20-61-853, 20-61-862
ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Јавни правобранилац 26-42-081
Заменици 20-61-891, 20-61-892, 20-61-893, 20-61-894
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Начелник Одељења 20-61-829
Откуп станова и стамбена област 20-61-830, 20-61-831
Послови везани за експропријацију 20-61-834
Непокретности у друштвеној својини и укњижба 20-61-833
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Начелник Одељења 20-61-792
Заменик начелника и референт 20-61-796

Грађевински послови 20-61-799
Комунални послови 20-61-810, 20-61-811
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Начелник одељења 20-61-816
Шеф Одсека за финансије 20-61-743
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Начелник одељења 20-61-741
Стручни сарадник 20-61-740
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛ" И МЕСНУ САМОУПРАВУ
Начелник одељења 20-61-863
Шеф Одсека за информисање 26-43-490
Послови из области друштвених делатности 20-61-838
Послови борачко-инвалидске заштите 20-61-824, 20-61-825
Повереник за послове са избеглицама 20-61-839

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
МЗ "Зелени венац", Поп Лукина 17 26-32-356
МЗ "Гаврило Принцип", Гаврила Принципа 44а 36-14-683
МЗ "Слободан Пенезић-Крцун", Др А. Костића 15 26-43-172
МЗ "Западни Врачар", Светозара Марковића 79 26-82-526
МЗ "Стеван Филиповић", С. Филиповића 28а 26-52-082
МЗ "Војвода Мишић", Динарска 14 26-48-948
МЗ "Топчидерско брдо-Сењак", Васе Пелагића 54 36-93-085
МЗ "4. јули", Миленка Веснића 3 26-60-843
МЗ "Дедиње", Бул. кнеза Алек. Карађорђевића 26-68-252
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИЗВРШЕЊЕ
Начелник одељења 20-61-780, 20-61-781
Заменик начелника 20-61-778
Грађевинска инспекција 20-61-784, 20-61-785
Грађевинска инспекција (шеф) 20-61-778, 20-61-779
Комунална инспекција 20-61-786, 20-61-789, 20-61-790
Републичка санитарна инспекција 20-61-750, 20-61-751
СЛУЖБА ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Пријем писаних представки и предлога грађана
Организовање пријема странака код функционера СО и ОВ
Кнеза Милоша 99 36-15-382, 36-15-388, 36-15-390
Кнеза Милоша 69 26-45-488, 26-43-179, 20-61-180
Општински КОЛ ЦЕНТАР 36-02-380
Е-маил (за достав. питања) pitanja@savskivenac.org.rs
СЛУЖБА ЗА ИТ И ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ
Шеф Службе 20-61-880
Шеф Одсека 20-61-714
ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ
Кнеза Милоша 99 361-53-80, 361-53-95
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