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САВСКИ ВЕНАЦ 
НАЈЧИСТИЈИ ДЕО ГРАДА

Акција сакупљања, одлагања и 
рециклаже отпада у сваком домаћинству

Поштовани грађани,

Градска општина Савски венац у партнерству са ЈКП „Градска 
чистоћа“ позива Вас да започнете  селекцију амбалажног 
отпада у свом дому. 

Да бисмо живели у најчистијем и најуређенијем делу 
читавог Београда, омогућили отворање нових радних места 
и правилно управљали отпадом, од Вас се очекује да у току 
сваке радне недеље одложете кућни амбалажни отпад 
(пластику (ПЕТ), метал (МЕТ) и папир) у специјалну еко-кесу 
„Градске чистоће“. 
Све три врсте отпада одлажу се у истој кеси. Биће довољно 
да кесе у одређеним данима, у термину од 18 до 20 часова, 
изнесете испред својих домова, без потребе да их носите до 
контејнера, а у складу са следећим распоредом:

ПОНЕДЕЉАК - све улице у МЗ “ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ” и МЗ “ГАВРИЛО 
ПРИНЦИП”.
Контакт особа: МИРА ЧУЧАК 2632 -356, 7614-683 и 064/8616-
096

УТОРАК - све улице у МЗ “СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ-КРЦУН”.
Контакт особа:  БРАНКА РОДИЋ 011/2643-172 и 064/8616-098. 
Све улице у МЗ “ЗАПАДНИ ВРАЧАР”.
Контакт особа: СНЕЖАНА НИКОЛИЋ 011/2682-526 и 064/8616-
085

СРЕДА - све улице у МЗ “СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”.
Контакт особа: ЈОВАНОВИЋ ОГЊАН 011/2652-082 и 064/8616-
102
Све улице у МЗ “ВОЈВОДА МИШИЋ”. 
Контакт:  НАТАША ПЕТРОВИЋ 011/2648-948 и 064/8616-110

ЧЕТВРТАК - све улице у МЗ “ТОПЧИДЕРСКО БРДО-СЕЊАК”.
Контакт особа:  САЊА КОСТИЋ и ДАНИЦА ШМИЦ 011/3693-
085
Све улице у МЗ “4.ЈУЛИ”.
Контакт особа:  БРАНКА МАРИЋ 011/2668-252 и 064/8616-
109

ПЕТАК - све улице у МЗ “ДЕДИЊЕ”.
Контакт особа: БРАНКА МАРИЋ 011/2668-252 или 
064/8616-109

За додатне информације у вези са планом, 
терминима, обухватом појединих МЗ на располагању 
је инфо-телефон општинског Кол Центра 011/360-
2-380 или на телефоне 063/512-056, 063/512-066, 
011/288-3701.

Градска општина Савски венац и ЈКП „Градска 
чистоћа“ вам се унапред захваљују за све напоре које 
ћете уложити да подржите ову акцију.
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ОПШТИНСКИ ИНФОРМАТОР САВСКИ ВЕНАЦ
Оснивач и издавач: Градска општина Савски венац
АВГУСТОВСКО ИЗДАЊЕ
Припрема и уредништво:
Комисија за унапређење визуелног идентитета
и имиџа општине 
Немања Петровић, помоћник председника
ГО Савски венац
Бранимир Гајић, члан општинског Већа
Горан Богуновић, члан општинског Већа
Сарадници: Бојан Радовић, Душко Антонић, Александар 
Станковић, Дејан Тасић и Ђорђе Вукоје
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
bogunovicg@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
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“шПИјУНИ” оЦЕНИЛИ 
оПштИНАРЕ

КУЛА НАДЕ

ЗАСтУПНИЦИ ГРАЂАНА
У ВЕЛИКом СИСтЕмУ

НАјЧИСтИјИ ДЕо 
бЕоГРАДА

СПоРт НА САВСКом ВЕНЦУ:
ИЗ АКЦИјЕ У АКЦИјУ

СтРАтЕГИјА РАЗВојА:
У тоКУ јЕ јАВНА РАСПРАВА

оД САВЕтоВАЛИштА До 
КоНКРЕтНЕ ПомоЋИ

НАГРАДЕ НАјбољИм 
ЂАЦИмА
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Иако као земља често каснимо, по питању рециклаже смо у 
предности јер можемо да преузимамо већ испробане системе 
и да не понављамо туђе грешке. Сваки почетак је тежак, па се 
надам да грађани имају разумевања. ја сам на њих поносна, 
јер је одзив прве недеље акције био неочекивано велики. 
Надам се да ће се тако и наставити.

НАТАША ЗУЈОВИЋ-МИЛОВАНОВИЋ 
ЧЛАНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

акција
www.savskivenac.rs
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НАјЧИСтИјИ 
ДЕо бЕоГРАДА

Сви грађани узимају подједнако учешће у најважнијој
еколошкој акцији у главном граду. Рециклирањем папира,

металне и пластичне амбалаже смањиће се загађење,
трошкови, а повећати број радних места!

акција
www.savskivenac.rs
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Житељи наше општине су први 
Београђани који су почели да врше 
примарну селекцију и сакупљање 

посебних врста отпада у склопу акције 
„Најчистији део града“, ГО Савски венац и ЈКП 
„Градска чистоћа“. Овај пилот пројекат започет је 
достављањем еко-кеса на кућне адресе. Од тог 
метода, међутим, брзо се одустало.
- Ми смо првобитно замислили да се кесе деле 
од врата до врата. Одмах се појавио практичан 
проблем: већина људи је била на послу. Зато се 
сада грађанима деле две кесе 
недељно, по домаћинству, и они 
их могу узети у својим месним 
заједницама. Наставак поделе ће 
се вршити у одређеним данима, 
али и ван радног времена - каже 
Наташа Зујовић-Миловановић, 
члан Општинског већа.
У добијене кесе, запремине 120 
литара, грађани ће прикупљати 
папир, металну и пластичну 
амбалажу, коју одређеним 
данима треба да изнесу испред 
својих стамбених објеката, 
одакле ће их екипе „Градске 
чистоће“ односити према 
утврђеној динамици. У овој кеси 
се не одлаже стакло, иако се 
ради о рециклату! 
Учешћем у овој акцији, сваки 
грађанин Савског венца даће свој 
допринос чистијој општини и 
средини у којој живи. Поред тог 
еколошког аспекта, рециклажа 
представља будућност, јер омогућује нова радна 
места.
Сви житељи Савског венца већ су добили уз 
уплатницу Инфостана и све потребне информације 
о распореду и тачној динамици одношења отпада 
из њихових улица, обухвату појединих месних 
заједница, као и телефоне за пријављивање већих 
количина амбалажног отпада и за добијање свих 
информација.

- Верујем да ће грађани Савског венца 
препознати значај овог пројекта и показати 
спремност да дају допринос чистијој и 
здравијој средини у којој живе. „Градска 
чистоћа“ ће на крају године општини 
Савски венац доставити информације о 
стамбеним објектима и домаћинствима која 
су прикупила највише рециклажног отпада, 
а општина ће их наградити реновирањем 
улаза, поштанских сандучића и уређењем 
заједничких просторија - каже Александар 

Стаменковић, директор „Чистоће“.
Своју прву кесу грађани Савског венца 
добили су уз ово издање часописа. Сваку 
наредну могу узети у месној заједници 
којој припадате.
Рециклирајмо заједно и претворимо 
Савски венац у најчистији део града!
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Неке ствари нико неће урадити уместо нас. Зато је битно да 
почнемо са рециклажом. Требало би свако да узме своју еко-
кесу у руке и прионе на посао. Биће нам свима лепше. Надам 
се да ће ова акција доживети успех на Савском венцу, јер ће 
то значити да је можемо проширити на цео град

АЛЕКСАНДАР шАПИЋ. 
ПомоЋНИК ГРАДоНАЧЕЛНИКА

Александар Стаменковић,
директор јКП “Градска 

ћистоћа“



од 2011. године 
на свакој еко-кеси 
налазиће се и
бар код, па ће 
општина моћи да 
води евиденцију
о броју 
искоришћених 
кеса. Домаћинства, 
зграде и скупштине 
станара које 
обарају рекорде 
биће награђиване.
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Задовољни смо резултатима, а и запослени 
тако виде да странке цене њихов рад, али 
знају и шта треба поправити. тајни посетиоци 
нису имали задатак да хвале, него да кажу 
онако како јесте

ДУшАН ДИНЧИЋ
НАЧЕЛНИК оПштИНСКЕ УПРАВЕ

Тајно истраживање, 
које се спроводи већ 
трећу  годину за редом 

у општини Савски венац, 
подразумевало је да „странка” 
по унапред утврђеном 
сценарију дође у општину 
или покуша да телефоном 
добије информацију. После 
„утврђивања стања на терену” 
„странке” су писале су извешај 
о понашању запослених, 
квалитету и ефикасности услуге.
Циљ ове акције није био да 
се кажњавају запослени, већ 
да се види како општина 
функционише и да се отклоне 
евентуални недостаци. 
Општинаре очекује још једно 
овакво истраживање до краја 
године.
Међу задацима „шпијуна” били 
су овере фотокопија диплома, 
пријаве новорођенчади, 
отварање радних књижица, 
али и заказивање пријема код 
председника општине. Како 

би околности биле теже, све 
се дешавало у временским 
интервалима када су у општини 
највеће гужве.
- Ангажовали смо компанију 
„Адверто” и осмислили 
сценарија. Неко је имао 
задатак да се распита где се 
ваде изводи и да види како 
ће то бити обављено. Једна 
жена имала је задатак да 
овери фотокопију дипломе 
без оригинала. Пошто то не 
може да се уради, тестирали 
смо начин на који ће бити 
одбијена, да ли ће јој бити 
објашњено шта да ради. 
Неко је проверавао стање у 
тоалету. Неки су се жалили на 
гужве, да је службеник причао 
телефоном, али је у суштини све 
добро и ради се о ситницама. 
Постоји свест код запослених 
да је општина сервис грађана и 
да треба да се осећају уважено 
када долазе и у томе у великој 
мери успевамо - каже Динчић.

„шПИјУНИ”
оЦЕНИЛИ

оПштИНАРЕ

Код запослених 
постоји свест да 

је општина сервис 
грађана који треба да 

се осећају уважено 
када долазе. Замерке 

су неношење 
картице са именом 

и презименом и 
непредстављање 
при телефонском 

разговору

штА јЕ Mistery shopping?
ова метода је основна алатка 
за маркетиншку проверу 
квалитета директних и 
непосредних услуга. људи 
који активно учествују у Mis-
tery shopping- у представљају 
се као обичне муштерије 
са специфичним задацима 
и понашањима, како би 
се на осново њиховог 
искуства проверили идеални 
сценарији и стварно 
понашање запослених.
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комунално
www.savskivenac.rs

94% Уређеност простора
68% Визуелни идентитет и понашање запослених

25% Ношење идентификационих картица

13% Захваљивање на позиву на крају разговора
86% Квалитет услуге

50% одлазак у WC

Резултати истраживања задовољења стандарда
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ЗАСтУПНИЦИ ГРАЂАНА
У ВЕЛИКом СИСтЕмУ
Да ли је реч о улицама у којима се отварају рупе у асфалту, о поправљању шахтова 
или увођењу уличног осветљења у мрачним пролазима у мегаполису, какав 
београд постаје, мноштво решења се налази у рукама градских секретаријата и 
јавних комуналних предузећа. Ипак, становници очекују од општине да решава 
већину тих проблема и да буде успешан заступник њихових права 

После више година, у заједничкој акцији грађана, општине и градских служби 
коначно су уклоњене велике наслаге батона на раскрсници булевара Војводе 

Путника и булевара Кнеза Александра Карађорђевића
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Иако општина 
континуирано 
настоји да се сталним 

улагањем подиже квалитет 
окружења, још увек постоје 
ситуације које оптерећују 
становнике одређених зона 
Савског венца, а за које 
општина нема надлежности 
да их решава. Да ли је реч о 
улицама у којима се (наново) 
отварају рупе у асфалту, о 
поправљању шахтова, буци 
из угоститељских и других 
објеката или увођењу уличног 
осветљења у мрачним 
пролазима, тек, 
у мегаполису 
какав Београд 
свакодневно све 
више постаје, 
мноштво 
решења се 
налази у рукама 
градских 
секретаријата 
и јавних 
комуналних 
предузећа. 
Ипак, грађани 
као једину тачку 
свог контакта са локалном 
самоуправом и иницијалну 
тачку за примедбе - и даље 
виде општину.
- Грађани су нам на локалним 
изборима указали поверење 
и често осећају да немају 
потребу да покушавају да 
траже ко је ко у градском 
систему и за шта је која служба 
надлежна. Они знају да су 
гласали за људе који „седе“ 
у општини и када имају неку 
проблематичну ситуацију, 
сматрају да имају право да 
прво зову овде и да од нас 
захтевају да се нека ситиуација 
разреши, унапреди или 
побољша. Ми зато морамо да 
будемо у правом смислу речи 

заступници становника наше 
општине и пред градским 
службама којима даље 
сигнализирамо оно на шта нам 
указују наши грађани. На тај 
начин осим директног утицаја 
који вршимо на животно 
окружење на територији 
општине, попут инвестиција 
и комуналног уређења, 
ми често имамо и улогу да 
координирамо, све до краја, 
решавање тих ситуација на 
које нам указују грађани 
а за које нисмо директно 
задужени, 

каже Бранимир Гајић, члан 
Општинског већа ГО Савски 
венац.

Као одличан пример такве 
координације грађана, 
општине и градских 
предузећа, Гајић наводи 
недавно увођење нове уличне 
расвете на Малешком брду, 
односно реконструкцију 
неколико саобраћајница на 
Сењаку:
- Како би смо имали стални и 
непосредан увид у ситуацију 
на територији општине, 
и избегли статичност у 
деловању, ми као општински 
функционери често обилазимо 
одређене делове општине 

и у директном разговору са 
грађанима покушавамо да 
видимо да ли нам је нешто 
промакло односно да ли је још 
нешто потребно да се уради. 
Тако нам је пре пар месеци, 
у разговору са становницима 
неколико улица на Малешком 
брду, предочено, готово 
једногласно, да у том крају 
један од горућих проблема 
представља, између осталог, 
и питање лоше уличне 
расвете. Како су са нама у 
обиласку грађана били и 

народни посланици 
у Скупштини Србије 
који живе на Савском 
венцу, Наташа 
Вучковић и Ненад 
Константиновић, 
заједно смо се, 
са њиховом 
Посланичком 
канцеларијом која 
функционише у 
згради општине, 
обратили 
надлеженима у 
градском „Јавном 

осветљењу“. Предочили смо 
им проблем, објаснили да је 
због лоше расвете угрожена 
безбедност свих становника 
овог краја и њихове имовине, 
да се грађани осећају 
несигурно и замолили да 
што пре нађемо решење 
за ту ситуацију. Након свега 
две недеље, надлежни 
из „Јавног осветљења“ су 
извршили комплетну замену 
свих дотрајалих уличних 
светиљки и поставили нове, 
најсавременије халогенке. 
Морам да кажем да смо били 
презадовољни разумевањем 
надлежног градског предузећа 
и њиховом брзом реакцијом, 
као и захвалношћу становника 
Малешког брда који су нас 

ЗАСтУПНИЦИ ГРАЂАНА
У ВЕЛИКом СИСтЕмУ

Грађани осећају да немају потребу да истражују за шта је 
која градска служба надлежна. они су гласали за људе 
који „седе“ у општини и када им је нешто потребно имају 
пуно право да прво зову овде и од нас захтевају да се 
нека ситиуација разреши, унапреди или побољша

бРАНИмИР ГАјИЋ
ЧЛАН оПштИНСКоГ ВЕЋА

Да ли је реч о улицама у којима се отварају рупе у асфалту, о поправљању шахтова 
или увођењу уличног осветљења у мрачним пролазима у мегаполису, какав 
београд постаје, мноштво решења се налази у рукама градских секретаријата и 
јавних комуналних предузећа. Ипак, становници очекују од општине да решава 
већину тих проблема и да буде успешан заступник њихових права 

После више година, у заједничкој акцији грађана, општине и градских служби 
коначно су уклоњене велике наслаге батона на раскрсници булевара Војводе 

Путника и булевара Кнеза Александра Карађорђевића
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звали да нам јаве да је стављено 
ново светло. Другачији проблем 
смо имали у пар најпрометнијих 
улица на Сењаку где је, после 

неколико различитих интервенција, 
на улицама остало мноштво 
великих рупа на коловозу, односно 
наноса бетона и шљаке, све заједно 
веома опасних за возаче. Много 
њих је звало општину, жалећи 
се на овај проблем и захтевајући 
да се то што пре поправи. Иако 
општина не врши поправку 
улица, заједно са ЈКП „Београд 
пут“, градским секретаријатом 
за инспекцијске послове и  
секретаријатом за саобраћај, 
којима смо се свима обратили 
за помоћ, највећи део ових 
озбиљних аномалија је поправљен 
а саобраћај нормализован. Уједно 
је истом приликом извршена 

и интервенција на обнављању 
оближње уличне сигнализације, 
попут обележавања два велика 
„лежећа полицајца“ у улици Васе 

Пелагића чији је претходни слој 
фарбе био потпуно истрошен 
због чега је ноћу долазило до 
налетања аутомобила на њих, а 

на шта су нам се такође жалили 
наши суграђани. 

Слична ситуација је била и у 
Облаковској улици: становници 
су тражили и да се учини нешто 
како би се спречила пребрза 
вожња кроз овај крај, а којој су 
склони посебно млађи возачи 
који кроз ову улицу „прекраћују“ 
време путовања када су гужве 
на оближњем ауто-путу. Иако 
је постављање сигнализације 

и успоравача саобраћаја, 
популарних „лежећих полицајаца“ 
у надлежности Секретаријата за 
саобраћај Града Београда, а не 
општине Савски венац, Општинско 
веће је на себе преузело обавезу да 
покуша да спроведе овај грађански 
интерес у дело:

- У тренутку док смо на тротоару 
причали са неколико мајки са 
децом које су се жалиле да је, 
до недавно изузетно мирна, 
Облаковска улица данас попут 
тркачке писте, и да све више 
страхују за своју децу која се играју 
на оближњој пољани, поред нас 
је дословце пролетело неколико 
аутомобила. Било нам је јасно да је 
страх родитеља из ове и неколико 
околних улица итекако оправдан, 
и да је реч о ургентној ситуацији. 
Одмах смо се обратили званичним 
путем Секретаријату са саобраћај 
Града Београда, објаснивши им 
шта је реална природа проблема 
због чега смо озбиљно забринути 
за безбедност деце у овом 
крају. И овде је након неколико 
консултација са стручњацима 
из секретаријата, убрзо дато 
решење: прошле недеље нам је 
у општину стигао стручни нацрт 
свих препрека и знакова који ће се 
убрзо поставити на две раскрснице 
у Облаковској након чега више 
неће бити могућа било каква брза 
вожња. Када то буде потпуно 
завршено, отићи ћемо да поново 
разговарамо са родитељима 
у овој улици да видимо како 
изгледа нова ситуација и да ли 
смо постигли нешто важно за 
њихову децу, каже Гајић.

Житељи Сењака ће током наредне 
године добити вероватно најмодернију 
пијацу у Србији. На месту оронуле 

и старе грађевине, наћи ће се модеран 
мултифункционални пијачни комплекс, потпуно 
другачији од свих оваквих објеката.
Наиме, поред своје основне функције, Сењачка 
пијаца ће, независно од доба дана, мењати 
своју функцију. Током преподнева, овај простор 
биће испуњен мобилним тезгама, док ће у току 
поподнева тезге бити склањане, а пијаца ће се 
претварати у трг- плато за шетњу, куповину и 
културно-забавна збивања уз доста зеленила, 
дрвореда,фонтана и кафића!
Поред свега тога, ново архитектонско решење 
за стари објекат предвиђа да Сењачка пијаца 
у три каскадна нивоа повезује улице Косте 
Главинића и Војводе Мишића. Поред пијачног 
нивоа са мобилним тезгама у преподневним 
сатима, овај модеран објекат имаће и 
спремишт, али и паркинг са 100 места.

Влада милић, заменик председника
општине, на изложби архитектонских 

решења будуђе пијаце на Сењаку
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Поред свега, будућа тржница ће се простирати на површини 
од 1.500 квадратних метара. 
Општина Савски венац, у сарадњи са Друштвом архитеката 
Београда, расписала конкурс за анкетно урбанистичко-
архитектонско решење пијаце и уређење јавних површина у 
њеном непосредном окружењу. На овај конкурс је приспело 
око 50 радова, од којих се, према мишљењу стручњака, велики 
број истиче завидним квалитетом. Прво место је освојило идејно 
решење аутора Дуње Недељковић, Марине Лазовић и Данице 
Стојиљковић.
Нема сумње, биће то пијаца по мери свих грађана Сењака!

ДАЊУ ПИјАЦА,
А НоЋУ тРГ!

Нова сењачка
тржница биће модеран
вишенаменски објекат

овај објекат битан је за побољшање живота 
становника наше општине. Поприлично 
неуредно месташце постаће леп урбанизован 
трг-пијаца, али и са паркиралиштем које је у том 
крају неопходно.

љУбИЦА ПоПоВИЋ
ЧЛАНИЦА оПштИНСКоГ ВЕЋА

Влада милић, заменик председника
општине, на изложби архитектонских 

решења будуђе пијаце на Сењаку
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НАДЕ

Зачетак данашњег 
Клиничког центра 
Србије, вероватно 

највећег медицинског 
комплекса на Балкану,  
налазио на брду Губеревац, у 
згради која је и данас позната 
као „Докторова кула“.
Четири деценије његовог 
некоришћења ипак су 
оставиле трага, па је 
ово здање сада оронула 
грађевина. Ипак, на 
иницијативу општине Савски 

венац, које је корисник 
објекта, „Докторова кула“ ће 
ускоро добити најхуманију 
могућу намену и постати 
уточиште родитељима и 
деци која се лече у Дечјој 
онколошкој клиници у 
Тиршовој улици. 
Комплетна реконструкција 
зграде, већ је започета. 
Према плану, „Докторова 
кула“ ће имати осам 
апартмана, али и све остале 
неопходне просторије за 

смештај деце оболеле од 
малигних оболења и њихових 
родитеља који ту бораве док 
су им деца на лечењу или у 
време када после лечења из 
унутрашњости ту долазе на 
терапију.
Ову изузетно племениту 
идеју општина Савски венац 
реализује у сарадњи са 

Републичким фондом за 
здравствено осигурање (РЗЗО), 
и уз подршку градоначелника 
Београда Драгана Ђиласа. То, 
међутим, не сме да одврати 
заинтересоване грађане и 
привреднике да помогну 
људима који су у правој 
невољи.
Због велике културно-

општина Савски венац обезбедила 
објекат за смештај малишана 
из унутрашњости који су на 
хемотерапији и њихових родитеља

840-1813741-23
бРој ПоДРАЧУНА ЗА „ДоКтоРоВУ КУЛУ“
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историјске вредности 
„Докторове куле“, али и 
много више због значаја 
који ће овакав приступ и 
подршка имати за оболелу 
децу из читаве Србије, и 
њихове родитеље, овом 
пројекту се приступило уз 
изузетну пажњу. Због тога 
ће елементи постављени 
у сада оронулу грађевину 
бити направљени од 
најбољих материјала, 
јер је циљ да „Докторова 

кула“ траје 
дуго после 
нас. Обнова 
овог објекта је 
изузетно тежак 
задатак, јер се 
ради о  згради 
старој 170 година, без 
класичног темеља, без 
електро, водоводних и 
канализационих мрежа.
Стога је помоћ свих 
хуманих људи више него 
неопходна.

n Укупна површина  са подрумом 868м2
n Седам соба за смештај деце и родитеља,укупно 200м2
n једна канцеларија 36м2
n Заједничке просторије за одмор, игру и рад деце 213.15м2
n Кухиња и трпезарија 60.55м2
n Помоћне просторије, перионица и подрумске просторије 120м2 840-1813741-23

бРој ПоДРАЧУНА ЗА „ДоКтоРоВУ КУЛУ“
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У београд долазе деца са малигним обољењима из целе Србије. Често, малишани и 
њихови родитељи морају да пређу и по неколико стотина километара зарад само 
неколико минута лечења. Наша обавеза је да им помогнемо - деци и родитељима 
подједнако. Докторовом кулом ми ћемо елиминисати њихове сувишне трошкове и 
истовремено их приближити медицинским установама које су им неопходне.

НЕмАЊА ПЕРИшИЋ ПЕтоВАР
ЧЛАН оПштИНСКоГ ВЕЋА

Историја „Докторове куле“ представља  
причу о историји медицине и првим 
школованим лекарима у Србији. Наиме, 
пре 196 година, италијански доктор 
Бартоломео Куниберт је на брду изнад 
данашње Мостарске петље сазидао 
кућу са воћњацима и виноградима. Ово 
имање дао му је лично кнез Милош. 
Избор ове локације ипак је зачудио 
Кнеза. На питање „шта му би да кућу 

подигне у тој пустињи“ доктор Куниберт 
одговорио је да ће ту једног дана бити 
центар Београда.
По овом доктору кућу су Београђани 
убрзо назвали „Кула Доктора 
Куниберта“, што је касније скраћено у 
„Докторова кула“.
Доктор Куниберт је за српску историју 
значајан још по најмање два основа. 
Прво је 1834. године тражио од 

Књаза да одобри да се у Србији 
изврши анализа минералних вода, 
што је годину дана касније и урађено, 
па одатле и назив најпознатије 
минералне воде у Србији. После 
његове смрти Кнез Михаило откупио 
је „Докторову кулу“ и у њу је смештена 
душевна болница. Био је то практично 
први болнички објекат у кругу 
данашњег Клиничког центра Србије.

ИСтоРИјАт „ДоКтоРоВЕ КУЛЕ“

БУДУЋИ ИЗГЛЕД ДОКТОРОВЕ КУЛЕ
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Трећа едиција ЕуроМед 
музичког фестивала одржана 
је, уз подршку програма 

‘’Култура 2007-2013’’ Европске 
уније, од 3. до 13. јуна 2010. године 
у три града Источне и Централне 
Европе: Будимпешти (Мађарска), 
Београду (Србија) и Катовицама 
(Пољска). Овогодишњи програм 
био је део Унескове серије 
програма - ‘’Интернационална 
година зближавања култура’’ за 
2010. годину. Током пет  дана 
радионица, 45 музичара из Србије, 
Мађарске, Пољске, Италије, 
Португала, Спаније, Финске, 
Белгије, Израела, Египта и Туниса 
окупљених у девет музичких 
састава припремили су у 
Будимпешти оригинални програм 
користећи елементе арапске, 

јеврејске, афричке 
и балканске музичке 
традиције и џез елементе 
како би створили девет нових 
пројеката који је светску премијеру имао 
у Будимпешти, Београду и Катовицама. 
Публика у Будимпешти, Београду и 
Катовицама била је прва у прилици да чује 
резултате сусрета јединственог афро-блуес 
вокала Мината Траореа из Белгије  и младог 
виолинисте из Туниса Јусеф Хаја, сусрет 
светски познатог флаутисте/саксофонисте 
из Португала Рао Кјаоа и турског виртуоза 
на уду Мехмет Полата који су изградили 
мостове између далеког истока, турског 
музичког наслеђа и фадо традиције.

Организатори:
Hungarian Museum of Trade and Tourism 
Multikultivator
Ars Cameralis

СПој КУЛтУРА

Време да се хвалимо. ове године додељене су две 
председничке стипендије најбољима међу 7.000 
студената из читавог света и једна од те две додељена је 

Душану Вукмировићу. он је први музичар са ових простора у 
историји Berklee College of Music којем је одобрена најпре пуна 
стипендија, а затим председничка.
ове године у фебруару Савски венац је потписао тројни протокол о сарадњи са 
Перуђом и Новим Садом. тим поводом општина Савски венац расписала је конкурс 
за две стипендије за учешће на Berkli summer school of Music у оквиру програма 
Umbria Jazz Clinics у Перуђи у време Umbria Jazz фестивала, а које је обезбедила овог 
италијанског града.
одлуком комисије, стипендије су добили Давид Клепић (бубњеви) и Никола Стајић (ел. 
гитара). Њих двојица су били у Перуђи на Berklee summer school of Music од 6 до 18 јула, где 
су постигли запажене резултате.

АУДИЦИјА ЗА ПРИјЕм НА Berklee sUMMer sChool of MUsiC

124 музичара учествовало

65 се пријавило на аудицију за пријем на беркли

32 стипендије су одобрене
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Скупштина општине Савски 
венац је крајем прошле 
године донела закључак о 

приступању изради Стратешког 
плана развоја ГО Савски венац. 
Зато је образована Комисија 
за припрему плана, на чијем 
челу је члан Општинског већа 
Милош Ковачевић, а поред 
њега су били и Влада Милић, 
заменик председника општине, 
Душан Јевтић, помоћник 
председника општине и 
чланови Општинског већа 
Немања Перишић - Петовар 
и Владимир Радосављевић. 
Један од најважнијих следећих 
корака у раду Комисије било 
је формирање стручног тима, 
који ће радити, анализирајући 
живот и потенцијале Савског 
венца из свих аспеката, и 
предложити његову Стратегију 
развоја. Уз окосницу тима из 
„Палго центра“, који је између 
осталог радио и Стратегију 
развоја града Београда, у тим 

су по потреби инкорпорирани 
врхунски стручњаци и планери, 
професори универзитета и 
научни радници, њих 20-ак из 
свих, за живот општине битних,  
области. Већ током рада, који је 
трајао годину и по дана, којом 
приликом је Савски венац 
„скениран“ из свих углова и 
перспектива.
Након дуготрајног посла 
Предлог стратегије коначно 
је готов и он је 14. јула 
представљен одборницима 
Скупштине општине и упућен 
на разматрање њиховим 
одорничким групама. Тиме је и 
званично почела јавна расправа 
о Стратегији развоја Градске 
општине Савски венац.

Говорећи о почетку јавне 
расправе, Милош Ковачевић, 
председник општинске 
Комисије  која је водила овај 
одговоран посао, позвао је 
све одборнике да се укључе у 
овај посао, у коме нема власти 
и опозиције, јер се стратегија 
развоја општине подједнако 
тиче свих који на њој живе и 
раде.
Наглашавајући да је Београд 
- Град будућности, а Савски 
венац је његов централни део 
Ковачевић је истакао да због 
тога желимо и Савски венац 
као најбољи пример у региону, 
а најуспешнији Београд је онај 
унутар кога се градске општине 
такмиче, напредују кроз 
конкурентност као принцип, 
преносе своје искуство и 
програме и на друге у Србији. 
У томе je и највиши интерес 
грађана Савског венца.
Истичући да Савски венац већ 
предњачи у односу на друге 

(градске) општине, између 
осталог и по томе што међу 
првима доноси свој Стратешки 
план развоја, Милош 
Ковачевић је нагласио и да, 
пошто сличан план доноси и 
Београд, ми на Савском венцу 
морамо пратити и градска 
планска документа и трудити 
се да наши планови буду 
компатибилни са стратегијом 
града.
Јавна расправа траје два 
месеца од последње 
седнице, што значи да би на 
једној од следећих седница 
Скупштине општине, када се 
анализирају све примедбе 
и сугестије на понуђени 
плански документ, уследило 
и његово усвајање.

Стратешки план развоја Го Савски венац

У тоКУ јЕ јАВНА РАСПРАВА

Желимо београд и Савски венац у коме свако живи у складу 
са својим врлинама и способностима. тако постављен систем 
који брзо гради мостове, школе, вртиће, уређује паркове и 
фасаде, привлачи туристе и инвестиције, отвара нова радна 
места и многима даје наду

мИЛош КоВАЧЕВИЋ
ЧЛАН оПштИНСКоГ ВЕЋА

ПоЗИВ СВИмA
Док траје јавна расправа, 
сви су поново позвани 
да дају своје мишљење о 
понуђеној стратегији, али 
и да предложе своје идеје 
и иницијативе. То важи за 
све привредне и правне 
субјекте, фирме, установе 
и невладине организације 
и за сваког становника 
Савског венца.
Комплетан Предлог плана 
и друге детаље везане 
за његову припрему и 
доношење, могу се наћи 
на општинском веб-сајту: 
www.savskivenac.rs, а своје 
иницијативе, примедбе 
и сугестије могу упутити 
електронском поштом на 
e-mail адресу : planrazvoja@
savskivenac.rs.

САВСКИ ВЕНАЦ 
ДАНАС И СУтРА

Стратешки план који је на 
јавној расправи састављен је 
из два основна дела. У првом 
је дат опис постојећег стања 
на општини, док се у другој 
половини документа налази 
се Стратегија развоја.
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Инвестицијом у младе људе 
поставља се “најздравија” 
основа развоја једног 

друштва. Овакав вид бриге и улагања 
у талентоване и успешне представља 
можда и најзначајнију дугорочну 
стратегију општине Савски венац, а 
Фонд за младе конкретизује жељу 
да се таленат најбољих очува и 
унапреди, те да ти млади напослетку 
остану житељи своје матичне 
општине. Тако би њихов развитак 
значио и сигуран развитак Савског 
венца. Коначни циљ је, дакле, 
подстицање најуспешнијих младих 
људи, који свој таленат показују 
у научно-образовним областима, 
култури, спорту, уметности и у 
друштвеном ангажовању. 
У последње три године, путем Фонда 
за младе таленте, општина Савски 
венац финансијски је помогла више 
од стотину најталентованијих са 
територије општине. Упркос економски 

тешкој години, и ове године новчаним 
износима од 30 до 50 хиљада динара 
општина je стипендирала 36 младића 
и девојака који су најбољи у својим 
областима. Стипендије вредне готово 
1,5 милиона динара су уплаћене након 
што је Фонд за младе таленте расписао 
конкурс на који се јавило 39 младих 
људи.
- Циљ је био да се на скроман 
финансијски начин помогне 
најталентованијима на нашој општини. 
Као и претходних година, били смо 
потпуно изненађени и одушевљени 
колико талентованих на Савском 
венцу заправо има - каже Владимир 
Радосављевић, председник комисије 
која је одобравала ова средства.
Ова комисија је јасно дефинисала 
критеријуме за доделу помоћи којима 
се стимулишу вредни и талентовани 
људи од 12 до 30 година старости. 
И поред значајних средстава које је 
општина издвојила, Радосављевић 

је свестан да талентовани заслужују 
више.
- Зато позивамо привреднике, 
амбасаде, али и људе добре воље 
да нам се прикључе и помогну. 
Усавршавање младих је у нашем 
заједничком интересу. Унапређењем 
и правилном пажњом ових талената 
ми ћемо добити врхунске стручњаке 
и кадрове, који ће у будућности наш 
живот учинити бољим и лепшим - 
закључује Радосављевић.

ВЕтАР У ЛЕЂА
Фонд за младе таленте и овог лета је финансијски помогао неколико десетина
најталентованијих младих људи са територије општине Савски венац

ДРУГИ КРУГ У СЕПтЕмбРУ
талентовани младићи и девојке, 
који до сада нису аплицирали на 
конкурс за доделу стипендија Фонда 
за младе таленте ипак ће имати 
још једну прилику до краја године. 
Наиме, у септембру ће бити расписан 
други круг конкурс за још петнаестак 
кандидата. тиме ће укупан 
финансијски фонд за младе таленте 
достићи готово 2,3 милиона динара.

треба мислити о младим људима. мора им се изаћи у 
сусрет и помоћи им да се усаврше на најбољи могући 
начин. током последњих двадесет година стотине 
хиљада младих су напустиле Србију, а ми то сада 
покушавамо да исправимо

ВЛАДИМИР РАДОСАВЉЕВИЋ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ КОЈА ЈЕ ОДОБРАВАЛА СРЕДСТВА
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Иако организаторима то 
није била превасходна 
намера, књижевни 

фестивал КРОКОДИЛ 
(Књижевно Регионално 
Окупљање Које Отклања 
Летаргију И Досаду) је већ 
озбиљно ступио на сцену 
најзначајнијих београдских 
културних дешавања. 
КРОКОДИЛ је свежином, 
неконвенционалношћу, 
симпатичном откаченошћу, 
оригиналним и брижљиво 
грађеним концептом и 
компилацијом листе учесника 
-  од култних до великих имена 
књижевне Ex Yu сцене - постао 
својеврсна институција. За 
само годину дана, колико 
је прошло између два 
фестивала, постао је такав 
хит да би издавачке куће 
које штампају дела његових 

учесника, а пре свих његови 
оснивачи Самиздат Б 92 и 
ВБЗ, лако убудуће могли да на 
омотима својих аутора убудуће 
штампају напомену „аутор је 
учесник КРОКОДИЛ-а“, баш 
као што је некад за филмску 
публику препорука била да је 
филм „приказан на ФЕСТ-у“.   
И колико год да су 
прошлогодишњи фестивал 
пратиле временске недаће 
па је исти све три вечери 
морао да буде одржан у 
малој сали Музеја 25. мај 
уместо на већ припремљеној 
летњој позориници, толико 
су организаторима овога пута 
скоро све околности ишле на 
руку. Најпре да је од 10. до 
12. јуна, та три унутар дугог 
низа кишних дана, небо било 
ведро па до тога да је баш 
уочи фестивала обављено 

прво авионско запрашивање 
комараца. 
Захваљујући свему, а пре 
свега концепту који је на 
пречац освојио  љубитеље 
писане речи и пробирљивију 
културну публику уопште, 
прво фестивалско вече 
је, готово до последњег 
места испунило ретко кад 
коришћени амфитеатар 
испред Музеја 25. 
мај. Са одличним 
озвучењем и расветом, 
као и позорницом која је 
унутар базена испуњеног 
кишницом плутала као 
некакво фантазмагорично 
острво, окружено 
трибалним бакљама, и у 
организационом смислу без 
икаквих импровизација - све 
је на моменте деловало 
готово надреално. Јер онима 

који нису били сведоци овог 
дешавања тешко је објаснити 
сцену у којој писац чита 
одломак из своје књиге, а 
са трибина га, прекидајући 
читање на сваком „згодном 
месту“,  бурним аплузима 
прати стотине одушевљених 
поклоника. За такав пријем 
велику заслугу имају и 
водитељи Иван Бевц (Б92) 
и његов загребачки колега 
Круно Локотар који су 
на оригиналан и духовит 
начин најављивали госте, 
представљали их публици 
и кроз разговор уводили 
у кулминацију наступа – 
читања неколико страница 
књига. Овде би, опет, било 
и тешко објаснити како то 
уживо читање неке књиге 
може бити занимљиво и 
чак врхунац неког културног 

oВо ВЕЋ
ПоСтАјЕ 
оЗбИљНо

Видевши имена Филипа Давида 
и боре Ћосића на листи учесника 

овогодишњег КРоКоДИЛА, 
водитељ Круно Локотар је спонтано 
изјавио „ово већ постаје озбиљно“, 

указјући тако не само поштовање 
чувеним писцима старије 

генерације већ и у ком смеру иде 
овај млади фестивал
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чина. А може, ако се направи 
добра увертира и публика 
заинтригира да, сазнавши 
занимљиве ствари о самом 
аутору, пожели да из његових 
уста чује и нешто од онога 
због чега је он ту. 
Већ након наступа 
сваког појединог аутора, 
занитересовани су могли да 
купе поменуте књиге, уз њих 
добију и посвету аутора, па 
успут и да проћаскају и заједно 
попију пиће. И све опуштено и 
фино у изузетној атмосфери.
Част да отвори фестивал 
припала је Дамиру Каракашу, 
у бившој Југославији познатом 
карикатуристи, по чијим се 
делима у Хрватској снимају 
филмови и играју позоришне 
представе, док он живи 
у Паризу и уз писање се 
издржава као улични музичар. 
Прве вечери смо чули део 
његовог репертоара кроз 
одломке из најновијег романа 
„Сјајно место за несрећу“.
Потом се публици представио 
још један екс-рокер, Слободан 
Тишма из Новог Сада, чија 
би разнолика уметничка 
биографија могла да заузме 
већи део овог текста, са својим 
вишеструко награђиваним 
романом „Quatro Stagioni“.
У паузи између два „књижевна 
блока“ публику је одушевио 
наступ црногорске скупине 
„The Books of Knjige“, чији су 
чланови, како сами кажу, 
„живот посветили глупости“ 
трудећи се да „сву раскош 
људске глупости, охолости 
и многих других лијепих 
људских особина прикажу 
у доста неспретно и лоше 
режиранихм скечевима, радио 
и ТВ емисијама...“. Осим да их 

називају Монти-Пајтоновцима 
са Цетиња или црногорским 
Надреалистима, њихов наступ, 
који је био право откровење, 
тешко би било описати на 
овако малом простору. 
Као писац култног статуса 
потом се представио Звонко 
Карановић, подједнако као 
underground песник који је 
ширу популарност стекао са 
трилогијом „Више од нуле“, 
„Четири зида и град“ и „Три 
слике победе“.
Иако иза себе има више 
објављених, веома 
запажених, књига 
публицистичког карактера, 
поздрављен бурним 
аплаузом публике која 
је због њега чекала до 
поноћи, на сцени се, као 
последња звезда прве 
вечери, појавио познати 
новинар Петар Луковић, 
ефектно најављен од стране 
водитељског двојца, ком се 
за ту прилику придружила 
и већ поменута црногорска 
група. Уз образложење да он 
није писац попут ових који су 
наступили пре њега, Луковић 
није читао делове својих 
књига него је испричао три 
повезане приче из живота 
које ће, како је обећао, можда 
једном и објавити, а које су 
до суза, више пута током 
његовог живописног наступа, 
насмејале публику.
Друго и треће фестивалско 
вече одигравало се паралелно 
са почетком Светског 
фудбалског првенства, што 
је утицало и на посету, мање 
бројчано, јер је гледалиште 
опет било пристојно 
попуњено, али је публика била 
претежно лепшег пола. 

То женско вече отворила 
је једина књижевница на 
овогодишњем КРОКОДИЛ-у, 
Оља Савичевић Иванчевић, 
млада и лепа Сплићанка која 
иза себе има богат књижевни 
опус јер се писањем бави 
још од 14. године у разним 
жанровима, са наградама и 
за кратку причу и за поезију, а 
што се очекује и за њен  роман 
„Збогом каубоју“ објављен ове 
године.

Селведин 
Авдић, познати БиХ писац 
из Зенице, наступио је друге 
вечери два пута, прво као 
аутор више запажених књига, 
од збирки прича и репортажа, 
до романа „Седам страхова“, 
али и као интерпретатор дела, 
овде добро (и са прошлог 
КРОКОДИЛА) познатог 
Предрага Луцића, коме је 
долазак у последњем тренутку 
спречила болест у породици.
Као доајен друге вечери 

наступио је београдски писац 
Филип Давид, ког је, видевши 
његово име, као и име Боре 
Ћосића, на листи учесника, 
Круно Локотар најавио са „Ово 
већ постаје озбиљно“, одајући 
тако поштовање писцима 
старије генерације који су 
својим присуством увеличали 
овај млади фестивал.
У пратећем програму друге 
вечери, између књижевних 
блокова, наступио је K.O.F.Y 
- Winston Kofy Ahman, 

концептуални 
(музички) 
уметник 
пореклом 
из Нигерије, 
занимљивог 
уметничког и 
животног пута, 
који се недавно 
преселио у 
Београд, а у 
свом наступу 
комбинује хип-
хоп, дабстеп и 
говорну поезију.

Треће вече 
фестивала 
отворио 
је Беким 
Сејрановић, 

писац рођен у Брчком који је 
младост провео у Ријеци, а 
данас живи у Норвешкој где је 
магистрирао јужнословенске 
књижевности, са бројним 
антологичарским и књижевно-
теоријским делима иза 
себе, али и са награђиваним 
романом „Нигдје, ниоткуда“ 
и најновијим делом „Љепши 
крај“.
Као изузетак (који потврђује 
правило) у односу на 
регионални концепт наступио 

ово је већ друга година како се књижевни 
фестивал КРоКоДИЛ одржава у београду. 
он постаје традиционалан и уједно један од 
најзначајнијих културних догађаја на овим 
просторима

мИјоДРАГ јАЊИЋ
ЧЛАН оПштИНСКоГ ВЕЋА
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је потом Петер Адофсен из 
Данске, чији је кратки роман 
„Машина“ недавно преведен 
и код нас.
Славољуб Станковић 
годинама је био познат 
као стручњак за маркетинг, 
који је у књижевност на 
велика врата ушао романом 
„The Box“, по ком се  снима 
истоимени филм и актуелним 
хит-романом „Сплит“ који 
је недавио изашао у издању 
„Геопоетике“.    
Ђермано Сењановић Ћићо, 
још један је од легендарних 
оснивача сплитског „Ферала“ 
и познати колумниста разних 
других листова и часописа, 
са неколико објављених 
књига, углавном кратких 
прича и колумни. Од којих је 
неке и читао, наишавши на 
топао пријем „крокодилске“ 
публике.
Зоран Ферић је професор 
хрватског језика и 
књижевности са десетак 
објављених књига од 1987. до 

данас, од којих су неке издате 
и код нас.
Доајен последње вечери 
КРОКОДИЛ-а, а можда и 
целог фестивала, био је 78-
годишњи Бора Ћосић. За своје 
најпознатије и најславније 
дело „Улога моје породице у 
светској револуцији“, добио је 
1970. године НИН-ову награду, 
да би Београд напустио 1991. 
пишући од тада углавном 
есејистичка дела. Попут 
аутобиографског „Дневника 
апатрида“ и других дела из 
којих је поједине делове 
читао публици, задовољној 
већ самим тим што је могла 
да га види и поздрави у својој 
средини.
Последње фестивалско 
вече својим наступом 
зачинили су појединачно 
неафирмисани чланови 
све популарније 
мултимедијалне групе 
„Песничење“, произашле 
из истоимене поетске 
манифестације, која је 

временом прерасла у 
„покрет“, промовишући 
нову форму представљања 
и размене стваралаштва 
нових актера поетске, 
уметничке и кантауторске 
сцене.
„Доводећи“ са собом и 
мноштво фанова који их свуда 
прате, „Песничење“ је не само 
испунило трибине амфитеатра, 
него и својим неспутаним 
духом на симболичан начин 
заокружило програм другог 
и са пуно уметничке свежине 
најавило треће издање 
КРОКОДИЛ-а. 
На крају, мада никако као 
мање важно (напротив), 
треба нагласити да је општина 
Савски венац од самог 
почетка препознала значај 
КРОКОДИЛ-а, помажући га и 
финансијски и организационо, 
пре свега кроз ангажовање 
Мијодрага Јањића, члана 
Општинског већа, као и 
тима његових сарадника из 
општинске управе.

„КРоКоДИЛ“ У ГИмНАЗИјАмА
Као и прве године, у оквиру КРоКоДИЛ-а, као најзначајнија пропратна манифестација, 
чији значај је непотребно коментарисати,  организована су и „Књижевна јутра“ у средњим 
школама Савског венца, на којима су гостовали неки од учесника фестивала. Прво „јутро“ 
одржано је 10. јуна у Гимназији „Свети Сава“, где је уједно била и  конференција за штампу, 
којом је фестивал и званично отворио један од оснивача, писац Владимир Арсенијевић.
Програм на „Књижевном јутру“ је водио Круно Локотар, а својим делима, гимназијалцима 
су се представили писци Звонко Карановић и Дамир Каракаш. На другом „јутру“, одржаном 
сутрадан у Четвртој гимназији, поред већ поменутих актера, учествовала је и оља Савичевић 
Иванчевић. А да је овај off-програм КРоКоДИЛ-а испунио своју 
сврху, видело се и све три вечери фестивала 
који су својим приметним присутвом у 
публици украсили и увеличали савсковеначки 
средњошколци.

„бЛАГо“ НАјбољА КРАтКА ПРИЧА
Као увертира КРоКоДИЛ-у, у сарадњи са 
општинском Канцеларијом за младе и СВУРФ-
ом, расписан је и ове године литерарни 
конкурс за средњошколце са Савског венца – за 
најбољу кратку причу. У конкуренцији 30-ак 
прича пристиглих пре свега из савсковеначких 
гимназија, жири у ком су били представници организатора и општине Савски венац, као и 
писци – учесници фестивала, најбољом је прогласио причу олге милићевић, ученице школе 
за дизајн.  осим што је своју причу прочитала пред бројном публиком завршне вечери 
фестивала олга је награђена и комплетом књига учесника овогодишњег КРоКоДИЛ-а, са 
њиховим посветама.

Општина Савски 
венац у последње 
време пуно пажње 

поклања спорту и спортској 
рекреацији својих суграђана. 
За ту сврху оформљена је 
посебна Комисија за спорт 
Општинског већа, на чијем 
је челу члан Већа Горан 
Богуновић, а међу члановима 
је и Владимир Демнијевски, 
секретар Спортског савеза 
Савског венца, који и директно 
учествује у реализацији већине 
програма. Иницијативе и 
одлуке ове комисије у општини 
прати и спроводи Одељење 
за друштвене делатности, 
информисање и месну 
самоуправу, коме су спорт и 
рекреација сада у надлежности, 
а води их стручна сарадница 
Јулијана Пантић.
С крајем школске године 
завршена је школа пливања, 
која је на базенима Спортског 
центра „Бањица“, а у сарадњи са 
Ватерполо клубом „Партизан“, 
трајала три месеца и кроз коју је 
прошло око 800 ученика из пет 
савсковеначких основних школа.
- Школа пливања се у својој 
првој фази показала апсолутно 
оправданом и наишла је на 
велики и леп одзив основаца, 
каже нам Горан Богуновић, 
у Општинском већу задужен 
за спортске програме, у чијој 
реализацији му несебично 
помажу и Александар Павловић, 
заменик председника Скупштине 
општине и Мијодраг Јањић, још 
један агилни спортски активиста, 
члан Општинског већа. 
Пролетос је кренула и 
бесплатна „Карате школица“ 
коју, уз помоћ општине, за све 
заинтересоване предшколце 
из дечјих вртића Предшколске 
установе Савски венац, у 
Спортском центру „Шумице“ 
три пута недељно организује 
Карате клуб „Ронин“. Од 
половине јуна до половине јула 
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АКЦИјА ЗА АКЦИјом

Све анализе говоре да је неопходно да са школом пливања наставимо, 
а тренутно размишљамо о томе да евентуално у другој фази њоме 
буду обухваћени само ученици трећих и четвртих разреда. Из тих 
годишта, наиме, био је и највећи одзив ученика, а чини нам се да је то 
и најпогоднији узраст за ову врсту школе пливања

ГоРАН боГУНоВИЋ
ЧЛАН оПштИНСКоГ ВЕЋА

трајале су у Градском центру 
за физичку културу летње 
школе тениса и пливања, као 
и летњи камп, које је општина 
суфинансирала, заједно са 
градским секретаријатом за 
спорт и омладину, а међу  1000 
корисника из целог града били 
су и ученици млађих разреда 
основних  школа са Савског 

венца.
Пре неколико дана завршене 
су једномесечне спортско-
рекреативне и језичке 
радионице намењене деци 

предшколског и школског 
узраста у адаптираним 
просторима „Театра 78“. 
У сарадњи са Бициклистичким 
клубом „Црвена звезда“ 
средином јула одржана је акција 

„Бициклом до здравља“, док 
ће током августа бити одржан 
и турнир у саватеу „Трофеј 
Савског венца“, који општина 
организује заједно са Савате 
клубом „Краљ Петар Први“. Као 
наставак шаховских школа које 
општина у својим основним 
школама организује заједно 
са Шах клубом „Делфин“ за 

28. август заказан је занимљив 
шаховски турнир на ком ће 
малишани имати прилику да се 
огледају са исто тако младим 
шахистима из других општина 

и градова. Турнир, под називом 
„Етно Србија 2010“, ће бити 
организован у атрактивном 
простору „етно-села“ на 
Малешком брду, у Плзенској 
улици, који је уредио и одржава 

наш суграђанин Милојко 
Урошевић.
Иако се о њима мало зна, 
на нашој општини постоји 
неколико рагби клубова. У 
циљу популарисања овог 
спорта код нас, општина је 
решила да финансира чак 
два пројекта везана за овај 
спорт. У првом ће Рагби клуб 
„Партизан“ организовати 
два мини-турнира за децу 
из основних школа, у 
септембру и децембру, под 
називом „Рагби школа - 
рагби академија“. Паралелно 
са тим у истом периоду 
биће организована акција 

„Пробај и ти – рагби лига 
за све“, заједно са Рагби 13 
Федерацијом Београда.
Током септембра и 
октобра Спортско друштво 

„Железничар“, са преко осам 
деценија дугом традицијом на 
Савском венцу, организоваће 
за ученике основних и средњих 
школа са наше општине часове 
мини-рукомета и мачевања, под 
заједничким називом „Убоди и 
погоди“.
Најзад, иако стално стижу 
нове идеје и иницијативе, на 
листи програма које општина 
финансира је и онај под 
називом „Од теорије према 
пракси деце предшколског 
узраста“, који ће од 
септембра до децембра, у 
спортској хали „Colonial Sun“, 
организовати Фудбалски клуб 

„Интернационал“. А ради се 
о почетним гимнастичким 
и другим вежбама за 
предшколце, као увертири за 
бављење спортом уопште.

После богатог пролећа у току су летње спортско-рекреативне активности, а у плану је 
и разнолик спортски програм који креће од септембра и трајаће до краја године

ПРАЗНИК АтЛЕтИКЕ НА „мАРАКАНИ“
Пред крај школске године, на стадиону Црвене звезде, одржано 
је Првенство основних и средњих школа Савског венца у 
атлетици. Добра организација привукла је око 500 учесника 
и бар још два пута толико гледалаца, који су се током дана 
смењивали на трибинама и борилиштима. У сарадњи са 
Атлетским савезом Србије и Атлетским клубом Црвена звезда, 
такмичење су изванредно организовали Савез спортова и 
општина Савски венац, која је за најбоље појединце обезбедила 
медаље, дипломе и пехаре. бЕСПЛАтНА шКоЛА тЕНИСА

општина је, у сарадњи са тениским клубом „Феникс“, покренула 
и бесплатну летњу тениску школу за децу предшколског и 
школског узраста, као и за особе са инвалидитетом. школа ћe 
трајати до краја августа, а заинтересовани грађани Савског венца 
могу се пријавити на телефоне кородинатора акције: 061/623-86-
86 или 064/220-12-57. терени тениског клуба „Феникс“ налазе се 
у Црнотравској улици број 4, на бањици.

тРАЖЕ СЕ КАВАљЕРИ
Већ неколико месеци траје програм „Гимнастика за старије“ у 
ком се организују  бесплатни часови гимнастике и рекреације, за 
особе старије од 40 година, а спроводе се уторком и четвртком 
од 17,30 до 18,30 часова у просторијама мЗ „Стеван Филиповић“. 
једном месечно за кориснике овог програма организује се 
и плесна школа, па како у овој врсти рекреације учествују 
углавном припаднице лепшег пола овим путем позивамо и 
каваљере који ће им се придружити макар у тим плесним 
вечерима.
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Општина Савски 
венац наставља са 
разним видовима 

социјално-хуманитарних 
активности намењених свим 
слојевима становништва, 
од Саветовалишта за умеће 
живљења, преко бриге 
о незбринутој и деци с 
хендикепом, до доделе разних 
видова помоћи социјално 
угроженим категоријама 
становништва. У наредном 
периоду припрема се и 
реaлизација програма личних 
асистената, који ће особама 
са инвалидитетом, а слабијег 
материјалног стања, пружати 
сву неопходну помоћ и заштиту. 
А ту је и пет програма које 
је општина прихватила да 
суфинансира на основу јавног 
позива, о чему опширније 
можете читати на страницама 
које следе.

На појачану потребу грађанства 
за психолошким саветовањем 
око различитих проблема са 
којима без стручне помоћи не 
могу изаћи на крај, указује и 
ангажована правна служба на 
територији општине Савски 
венац.
Општина Савски венац је 
одлучила да својим грађанима 
понуди Саветовалиште за 
умеће живљења у коме су 
ангажовани професионалци 

чији је посао да активно 
слушају, разумеју проблем и 
помогну кроз разговор да се 
дође до могућег решења.
Саветовалиште нуди бесплатне 
услуге које реализује тим 
висококвалификованих 
стручњака. Све је почело 
са радом почетком године. 
И у наредних шест месеци 
заинтересованим грађанима, 
који су ово Саветовалиште 
итекако прихватили, пружаће 
се конкретна саветодавна 
подршка и психотерапијска 
помоћ.
Саветодавне, психотерапијске и 

медијацијске активности ће се 
одвијати три пута недељно до 
краја године, уторком, средом и 
четвртком, од 17 до 20 часова у 
просторијама у згради Општине 
Савски венац у улици Кнеза 
Милоша број 69.
Доступни телефони на које 
се грађани могу јављати, 
затражити савет или заказати 
разговоре са стручњацима, 
свим радним данима, су: 064/ 
37 08 337 (од 10 до 15 часова) 
и 061/ 330 74 75 (од 15 до 20 
часова). Понедељком и петком 
од 16,30 до 19,30 грађани 
се могу јављати и на фиксне 

телефонске бројеве: 2061 906 и 
2061 905. 

ДОНАТОРСКО ВЕЧЕ
ЗА „АНТОН СКАЛУ“
Градска општина Савски 
венац одржала је 12. маја 
донаторско вече са продајном 
изложбом радова ученика 
Основне школе „Антон Скала“, 
која се бави образовањем и 
васпитањем деце са сметњама 
у развоју и деце са аутизмом. 
Ова хумана акција послужила 
је прикупљању средстава за 
организацију Дечје олимпијаде. 
У име Општине присутне на 

Социјално-хуманитарне активности општине Савски венац

оД САВЕтоВАЛИштА 
До КоНКРЕтНЕ ПомоЋИ

Залажемо се,  у области дечје и социјалне заштите, да 
побољшамо квалитет живота свих наших суграђана. 

ово су само неке од наших многобројних акција које 
ће бити све бројније у будућности. Не желимо да ико 

не буде заборављен, или запостављен
ХРИСтИјАНА ПоПоВИЋ

ПомоЋНИЦА ПРЕДСЕДНИКА оПштИНЕ

Додела помоћи у Ломиној 17
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донацији 
поздравили су: њен председник 
Томислав Ђорђевић и члан 
Општинског већа Милош 
Ковачевић, а потом су пригодан 
програм извели ученици ове 
школе. На аукцији изванредних 
дечјих ликовних радова 
прикупљено је 370.000 динара, 
а уз донацију општине Савски 
венац од 100.000 динара, као и 
средства донатора који се нису 
појавили ове вечери, укупна 
сума прешла је пола милиона 
динара.

СВАКИ ДАН СВЕЖЕ ПЕЦИВО
Представници општине 
Савски венац  посетили су 
17. јуна “породицу” особа са 
Дауновим синдромом, која, уз 
подршку, живи у заједничком 
домаћинству, у улици Стевана 
Филиповића. Ову специфичну 
породицу, о којој Општина води 
бригу већ три године, овога 
пута су посетили Христијана 
Поповић, саветник председни-
ка општине за социјалну и дечју 
заштиту, Милош Ковачевић, 
члан Општинског већа и Зорица 
Штуловић, начелник Одељења 
за друштвене делатности. Као и 
до сада, ‘’породица’’ је добила 
пакете прехрамбених произ-
вода и кућне хемије, а овој 
хуманој акцији придружила се, 
овога пута, и пекара ‘’Илић’’ из 
Призренске улице, која од тада 
за све њене чланове свакоднев-
но обезбеђује хлеб и пециво. 

И СТУДЕНТИ ФОН-А 
ПОДРЖАЛИ АКЦИЈУ  
Општина Савски венац 
наставља са редовном 
месечном доделом помоћи 
својим социјално угроженим 

суграђанима. 
Почетком сваког месеца 
корисници ове помоћи (њих 
157) редовно у просторијама 
Народне кухиње у Ломиној 
улици добијају пакет 
прехрамбених артикала, уз 
који обично иду и неки од 
хигијенских препарата. Међу 
онима који им те пакете сваког 
месеца већ 48 пута уручују, 
уз незаобилазну Зорицу 
Штуловић, начелницу Одељења 
друштвених делатности које 
технички организује ову 
активност, увек је и неко од 
општинских функционера, 
на челу са председником 
општине Томиславом 
Ђорђевићем, његовим 
замеником Владом Милићем, 
помоћницом Христијаном 
Поповић, задуженом управо 
за ову област или члановима 
Општинског већа, међу којима 
су, кад је ова акција у питању, 
најревноснији: Љубица 
Поповић, Мијодраг Јањић и 
Бранимир Гајић.
Почетком јуна, пакете са 
хигијенским препаратима 
делила је и студентска група 
ESTIEM LG, са Факултета 
организационих наука.  То је 
било први пут да се овој акцији 
придружује и једна студентска 
организација.

ОСМЕХ ЗА ДЕЧЈИ ПРАЗНИК
Представници општине су 
поводом Светског Дана детета 
31. маја обишли штићенике 
Дома за децу без родитељског 
старања „Дринка Павловић“. 
Ово је био само један у низу 
редовних обилазака. Овога 
пута, поводом дечјег празника, 
општина је децу обрадовала 

тортама, али и пригодним 
културно-забавним програмом, 
који им је приредила Јулијана 
Терек и њена Дневна соба 
вила и вилењака. Христијана 
Поповић, помоћник 
председника општине за 
социјално-хуманитарни рад 
је поздравила штићенике 
дома, пожелевши им да им 
сваки дан буде насмејан, а 
деца су узвратила забавним 
програмом, који су припремила 
за своје госте.
Представници Општине 
Савски венац, на челу са 
Бранимиром Гајићем, чланом 
Општинског већа и Зорицом 
Штуловић, начелницом 
Одељења друштвених 
делатности,  посетили су и у 
уторак, 1. јуна, поводом истог 
празника, штићенике Дома 
за децу без родитељског 

старања у Звечанској улици. 
Том приликом, уручили су им 
пригодне поклоне и почастили 
их соковима и слаткишима. 

ОБЕЗБЕЂЕН ОГРЕВ ЗА 
РАСЕЉЕНЕ СА КОСОВА
Неформални колективни 
центар у Рашкој улици бб, у 
ком су смештена 122 интерно 
расељена лица са Косова, 29. 
јуна су посетили представни-
ци Градске општине Савски 
венац. Том приликом су 
житељима овог насеља, који 
спадају у социјално угрожену 
категорију, уручене 22 тоне 
угља и пет кубика огревног 
дрвета, које им је општина 
купила за следећу грејну сезо-
ну. Најмлађи становници овог 
центра добили су занимљиве 
књиге за читање.

оД САВЕтоВАЛИштА 
До КоНКРЕтНЕ ПомоЋИ

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРоГРАмА
У Градској општини Савски венац 2. јула су потписани 
уговори за суфинансирање програма невладиних 
организација, удружења и установа из области социјално-
хуманитарне надлежности. Испред ГО Савски венац, 
уговоре је, са пет удружења и институција, потписао Влада 
Милић, заменик председника општине, а о успешној 
сарадњи општине и невладиног сектора, говорила је 
Христијана Поповић, помоћник председника ГО Савски 
венац за социјалну и дечју заштиту. Након учешћа на 
јавном позиву и комисијског рангирања, одобрена су 
средства за пет пројеката: „Од здравих родитеља до 
здравог потомства“(Хуманитарни центар “Миран сан“), 
„Старијима с љубављу“ (Црвени крст Савског венца), 
„Мобилни тим за старе“(Удружење за едукацију и 
подршку група и појединаца), „Канцеларија за промоцију, 
заштиту и заступање права деце са посебним потребама 
и њихових породица“ (Удружење родитеља слушно 
оштећене деце „Vox Libery“)  и „Ка квалитетнијем животу 
у заједници“(Асоцијација за промоцију инклузије Србије 
„АПИ Србије“).

Донаторско 
вече: 

Продато 
је доста 

рукотворина

обезбеђен огрев за избегличко 

насеље у Рашкој бб
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Од тренутка када је 
пре седам месеци 
свечано отворена 

за све грађане Београда 
Кућа краља Петра се 
наметнула као специфичан 
културни центар за широки 
круг истинских љубитеља 

уметности, препун посебног 
шарма и достојанства. 
Кућа је свој културни 
живот започела сарадњом 
општине са Факултетом 
музичких уметности и 
камерним концертима 
професора и најбољих 

студената, наставивши 
га циклусом музичких 
вечери под називом 
„Звуци са Сењака“ које 
кроз свој културни програм 
финансира општина Савски 
венац. До сада је, увек 
у препуном простору, 

одржано десетак ових 
концерата, а одговор на 
феномен – зашто су ови 
програми у Кући краља 
Петра тако добро посећени, 
за разлику од сличних 
наступа у другим градским 
просторима, треба пре 

ФЕНомЕН ИЗУЗЕтНЕ 
ПоСЕЋЕНоСтИ
Уз десетак концерата класичне музике, књижевне вечери и премијеру 
докуметарног филма о културном наслеђу Савског венца, круна прве полу-
сезоне била је изложба слика великог мајстора Саве Стојкова

Изузетно велика заинтересованост публике
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свега тражити у посебној 
атмосфери овог изузетно 
инспиративног простора.
Уз концерте озбиљне музике, 
као окосницу програма, 
започела су и дешавања из 
других културних сфера чији 
је заједнички именитељ 
квалитет због кога се свако 
вече у Кући препоручује 
као врхунски културни 
чин. А да је тако, доказ 
је верна публика, која са 
несмањеним интересовањем 
и у подједнаком броју, прати 
свако дешавање.
Тако је, на пример, било 
и 13. маја, када је у Кући 
краља Петра на Сењаку 
одржано вече посвећено 
стваралаштву песника 
Александра Петрова, у 
склопу циклуса „Исидора 
нас слуша“ који у сарадњи 
са општином Савски венац 
уређује и води књижевница 
Лаура Барна. Међу угледним 
гостима те вечери почасни 
гост био је и Александар 
Кунузин, амбасадор Руске 
федерације у Београду, који 
се том приликом, заједно са 
Томиславом Ђорђевићем, 
председником Градске 
општине Савски венац и 
домаћином ових вечери. 
У сјајно укомпонованом 
програму, који је одушевио 
све присутне, учествовао 

је и хор „Лучинушка“, под 
руководством диригента 
Андреја Тарасјева.
У Кући краља Петра је 8. 
јуна премијерно приказан 
и документарни филм 

редитеља Србољуба 
Божиновића „Савски венац 
– културно наслеђе“. Овај 
филм, у трајању од 44 минута, 
продуцирала је у склопу 
бриге о сопственој културној 
баштини општина Савски 
венац. Занимљиво, због 
огромног интересовања, 
премијерна пројекција је 
паралелно ишла у две сале 
овог старог здања, с тим 
што је једна од верзија била 
титлована на енглески језик, 
за госте из дипломатског 
кора. Публика је срдачно 
поздравила редитеља 
Божиновића и председника 
општине Ђорђевића који је 
као један од актера у филму 
говорио о културној баштини 
Савског венца, али и о неким 

визијама његове будућности.
Ипак, кључни догађај 
овогодишње културне 
сезоне у Кући краља Петра 
свакако је било отварање 
изложбе великог српског 

сликара Саве Стојкова.
Ову значајну изложбу 
великог мајстора отворио 
је 15. јуна председник 
општине Томислав Ђорђевић, 
нагласивши да му је 
част што има прилику 
да у простору који 
је општина којом 
председава спасила 
од пропадања и 
заборава, отвори једну 
тако значајну изложбу.
О лику и делу Саве 
Стојкиова, његовом 
вишегодишњем 
стваралаштву и 
таленту „који избија 
из сваког покрета 
руке, вечно утиснутог 
у платно“ говорио је 
ликовни критичар, 
писац и редитељ, 
професор Ђорђе 
Кадијевић.

Ову значајну изложбу, 
којом је Кућа 
промовисана и као 
респектабилна галерија, 
уз помоћ општине Савски 
венац, организовали су 
аутори изложбе Мирослав 
Кличковић и Златко 
Миличевић. Сходно великом 
интересовању публике 
изложба је била продужена 
до 5. јула. 

Прво „полугодиште“ 
програмског рада Куће 
краља Петра завршено 
је тако на најефектнији 

могући начин, а током лета 
конципирају се програми 
за наредни период у коме 
нас, извесно је, поново 
чекају занимљиви концерти, 
књижевне вечери, изложбе 
и друга пријатна културна 
изненађења.

Кућа у улици Васе Пелагића на Сењаку 
у читавој својој стогодишњој историји 
никад није дочекала више гостију од 

тренутака када је са неколико конецрата, 
књижевних вечери и изложби у 

потпуности започео културни живот овог 
реновираног здања

Томислав Ђорђевић, председник ГО Савски венац и домаћин 
Куће Краља Петра, са Миланом Кличковићем, аутором 
изложбе слика Саве Стојкова, и ЂорЂем Кадијевићем, 
чувеним режисером и ликовним критичарем

"Звуци Сењака" је програм концерата 

које је у сарадњи са ФмУ подржала 

општина Савски венац
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Традиционаллна свечаност, на 
којој Општина Савски венац 
уручује награде својим најбољим 

ђацима: Ученицима генерације и 
носиоцима Дипломе „Вук Караџић“, 
одржана jе 14. јуна у Дечјем културном 
центру „Мајдан“.
Вуковци су те вечери добили наградне 
ваучере у вредности од по 10.000 
динара за куповину у „Техноманији“ 
(уз попуст од 10 процената тако да 
је и награда била утолико већа), а 
девет ученика генерације добило је 
лап-топове, које су им, као и остале 
награде, уручили: Душан Динчић, 
начелник Општинске управе, Љубица 
Поповић, Милош Ковачевић и 
Бранимир Гајић, чланови Општинског 
већа.
Обративши им се у име општине 
Милош Ковачевић је том приликом 
нагласио да бити најбољи на Савском 
венцу, значи бити најбољи и у Београду 
и Србији и да самим тим општина од 
њих у будућности пуно очекује, уз 

жељу да свој успех понове у будућем 

школовању, а неки од њих ће сигурно у 
будућности бити и међу онима који ће 
водити Савски венац. И као што се и до 
сада трудила да награди оне најбоље, 

који представљају нашу будућност, 

општина ће и даље наставити да 
стимулише њихове успехе, кроз Фонд 
за младе таленте, пројекте Канцеларије 
за младе и друге њима посвећене 
програме.
 У пригодном културном програму, 
по гламурозном сценарију, уз аплаузе 
и овације који су пратили излазак 
сваког добитника, у свечаној и 
лепој атмосфери, са  сценографијом 
украшеном стотинама шарених 
балона, учествовали су најбољи са 
Савсковеначког урбан феста, група 
„Фри Ентренс“ из ОШ „Радојка 
Лакић“ и Плесна трупа „Ред Стар“ 
из ОШ „Војвода Радомир Путник“. 
Међу учесницима су, као по обичају, 
били и неки од оних којима је 
ово вече било посвећено, као на 
пример СВУРФ-овцима већ итекако 
позната Емилија Спаић из „Радојке 
Лакић“ или њена дует-другарица 
Андријана Јаковљевић, која је међу 
добитницима била прошле године. А 
и програм је надахнуто и срдачно, као 
и обично, водила једна од њих, Маша 
Ђорђевић, прошлогодишња Ученица 

милош Ковачевић, члан општинског већа 
са ученицама основне школе “Исидора Секулић“

На свечаности у ДКЦ „мајдан“

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ
НАјбољИм ЂАЦИмА

Душан Динчић са ученицима ош “Петар ПЕтровић Његош“
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генерације ОШ „Исидора Секулић“. 
Треба ли и наглашавати да су сви 
они били бурно поздрављени и 
да су одушевили публику која је 
и овога пута испунила трибине 
хале у „Мајдану“. На свечаности 
која је одавно прерасла у најлепшу 

општинску традицију.

БИТИ НАЈБОЉИ
Како се на нашој општини налазе 
и три посебне основне школе (за 
децу ометену у развоју, за децу 
оштећеног слуха – наглуве, као и 
за децу која због болести наставу 
похађају у болницама или чак у 

сопственом дому) и како се ради о 
веома специфичним школама које 
чак и немају носиоце Дипломе 
„Вук Караџић“, наша општина 
награђује и најбоље међу њима. 
Јер, Ученик генерације је онај 
који је најбољи у генерацији, 

а који у овим школама обично 
и није Вуковац. Не треба ни 
наглашавати да су управо ти ђаци 
на Свечаности били најсрдачније 
поздрављени, јер су својим 
примером доказали да се, упркос 
хендикепу или болести, могу 
постизати изванредни резултати и 
да се може бити најбољи.

Чланица општинског већа љубица Поповић са награђеним 
ученицима основне школе Војвода Радомир Путник

бранимир Гајић, члан општинског већа, предаје
награду ученику генерације ош “Др Драган Херцог“

оСНоВНА 
шКоЛА  
„ИСИДоРА 
СЕКУЛИЋ“
Ања Илић 
(Ученица 
генерације)
Ленка Петровић 

оСНоВНА 
шКоЛА 
„ВојВоДА 
мИшИЋ“
Jована 
милосављевић 
(Ученица 
генерације)
милан Варда 
марко мандић
Ирина матковић
јелисавета Фотић
Катарина 
Колунџија
Нина Павковић
марко Стоковић
Стефан Илић

оСНоВНА 
шКоЛА 
„РАДојКА 
ЛАКИЋ“
бојана Перовић 
(Ученица 
генерације)
Драгана 
Васиљевић 
марија 
Васиљевић 
јована Кнежевић 
Алекса јонић 
Александра 
Дринић 
Иван Каличанин 
Стефан Крстовић
Ана Крстајић 
Емилија Спаић
Сава Пејовић 

оСНоВНА 
шКоЛА „ПЕтАР 
ПЕтРоВИЋ 
ЊЕГош“
јелисавета 
Рудан (Ученица 
генерације)
Игор Вурдеља 
Нађа Лазић
Ања Стефановић
Симонида 
милутиновић 
Симонић
теодора 
Радосављевић
милица буховац

оСНоВНА 
шКоЛА 
„ВојВоДА 
РАДомИР 
ПУтНИК“
марко Вег 
(Ученик 
генерације)
Страхиња јокић 
Вања Сеничић
Алекса обренов
Ана Иванчаић  
мина Путник 
Нина огњановић
Ана Петровић
Андреа 
Стевановић
Анђела 
Глушчевић
бранислав 
Чаровић

оСНоВНА 
шКоЛА „СтЕФАН 
НЕмАЊА“
Павле 
Кривокапић 
(Ученик 
генерације)
Катарина 
Војиновић
Ана миленковић
Ана јоксимовић 
Стефан томић 
Алекса 
медаковић 
тамара 
Гарибовић 
Катарина Совиљ 

оСНоВНА 
шКоЛА  „ДР 
ДРАГАН ХЕРЦоГ“
Душан Королија 
(Ученик 
генерације)

оСНоВНА 
шКоЛА „АНтоН 
СКАЛА„
Живко Аврамов 
(Ученик 
генерације)

шКоЛА ЗА 
оштЕЋЕНЕ 
СЛУХом 
- НАГЛУВЕ 
„СтЕФАН 
ДЕЧАНСКИ“
љубица мићић 
(Ученица 
генерације)

СПИСАК ДобИтНИКА ВУКоВЕ 
ДИПЛомЕ И УЧЕНИКА 

ГЕНЕРАЦИјЕ ЗА шКоЛСКУ 
2009/2010. ГоДИНУ
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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
Горан Богуновић 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 ДЕЛАТНОСТИ  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



оПштИНA 
САВСКИ ВЕНАЦ НА 

ИНтЕРНЕтУ

www.savskivenac.rs



ГРАДСКА оПштИНА

САВСКИ ВЕНАЦ

“бЕбИ НА ДАР”
Aкција Градске општине за пружање подршке 

родитељству и младим брачним паровима

Савски венац је општина на којој 
се рађа НАјВИшЕ бЕбА
Желимо да будемо и општина 
која највише мисли о бебама
Желимо и верујемо да 
смо општина која највише 
популарише родитељство
Заједно са градском скупштином 
организујемо „СВАДбУ 
ЗА мАштАЊЕ“ и свим 
прворођеним бебама из тих 
бракова поклањамо дечја колица
До сада смо поклонили преко 
100 ДЕЧјИХ КоЛИЦА младим 
брачним паровима
Свим родитељима који у нашој 
општини пријављују своје 
бебе уз разне пригодне дарове 
поклањамо књижицу и dvd 
„ВоДИЧ ЗА РоДИтЕљЕ“.
У истој едицији до сада 
смо штампали и младим 
родитељима поклонили 
„КУВАР ЗА бЕбЕ“
Са Домом здравља Савски 
венац организујемо и 
„школу родитељства“ 
Припремамо и разна 
друга лепа изненађења, 
све у жељи да имамо 
што ВИшЕ бЕбА!


