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Када се суоче са неким проблемом 
у згради у којој живе, многи наши 
суграђани често имају обичај да 

кажу како, на пример, „у Америци станари 
могу да иселе кога хоће из зграде ако 
им се не свиђа како се тај неко понаша“. 
Примера станарске „солидарности“ који 
нашим грађанима делују понекад као 
далека утопија - а који се уствари односе 

на високо организован начин 
живота у стамбеним 

вишеспратницама у Европској унији 
или САД - има у таквим разговорима 
безброј, у зависности од ситуације коју 
доживљавају. Да ли је скупштина неке 
зграде у Њујорку наложила бившем 
боксерском шампиону Мајку Тајсону да се 
исели из њихове зграде због прегласних 
теревенки са пријатељима, забранила 
легендарном глумцу Ричарду Гиру да 
адаптира вешерницу на тавану у „собу 
за медитацију“ или спречила продају 
стана мегазвезди Мадони, тек, из свега 

наведеног, јасно је да је питање 
воље станара једне 

зграде у развијеном свету чињеница 
која има пресудан значај. Али, исто 
тако је и очито да наши грађани такве 
животне ситуације и могућност њихове 
примене у нашим зградама - искључиво 
препричавају као далеко нереално 
предање из нечије туђе митологије.
Ипак, са осталим процесима који Србију 
приближавају развијеном свету, и питање 
заједничког живота у стамбеним зградама 
и одговорног понашања свих станара 
према личној и заједничкој својини све 
више долази као изузетно важна тема  и 
област у којој се очекују значајне новине. 
На том путу Градска општина Савски 

венац је решила да учини  значајан 
корак. У складу са својом репутацијом 
једне од најразвијенијих београдских 
и српских општина, са високим 

СВи ОДГОВОРи
На РаСПОЛаГањУ

ПРиРУчНик кОЈи СаДРжи СВЕ БитНЕ иНфОРМаЦиЈЕ и СаВЕтЕ за СтаНаРЕ

„Приручник“ ће бити подељен 
председницима скупштина 
зграда, тамо где су оне већ 
формиране, али и свим 
осталим заинтересованим 
станарима, у наредним 
недељама. Уз то ће бити 
организовано још неколико 
додатних трибина и семинара 
како би се максимално 
поспешиле њихове вештине 
вођења скупштине зграде 
на добробит свих станара. 
У општини се надају да ће 
станари оних  зграда које 
још увек немају формиране 
скупштине кроз ову акцију 
разумети да је у њиховом 
највећем интересу да се 
на овај начин организују. 
Примерци „Приручника“ ће 
тако у наредним месецима 
бити на располагању за све 
заинтересоване житеље 
Савског венца.

УРУЧИВАЊЕ
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социјалним вредностима које се овде 
гаје и промовишу , и са опредељењем 
руководећег тима општине да Савски 
венац буде део Београда одакле се 
покрећу пројекти који „пробијају лед“ у 
новим областима, покренут је општински 
пројекат који треба да допринесе овим 
напорима. Реч је о издању „Приручник 
за скупштине зграда“, књизи у коој се 
налазе све релеватне информације, 
објашњења, препоруке, савети, и слично, 
намењени скупштинама зграда Савског 
венца, њиховим председницима, као 
и самим станарима који их сачињавају. 
„Приручник за скупштине зграда“ су 
заједнички припремили функционери 
општине, начелници свих општинских 
одељења и запослени. 
- Желели смо да грађанима пружимо 
приручник у коме ће сваки станар 
Савског венца моћи да види како 
се правилно формира скупштина 
зграде, како се води, која су права 
станара, како се она ефикасно штите, 
који заштитни механизми стоје на 
располагању станарима, шта могу да 
очекују од општине, у којим општинским 
програмима могу да учествују, шта им 
општина нуди, и слично. Када на прави 
начин схвате ту организацију и када почну 
да примењују све предности које могу 
да имају као организоване скупштине 
зграда, житељи наше општине ће се у 
још већем броју прикључити том процесу 
који нас све заједно води напред. Јер, 
ми се сви стално суочавамо са новим 
изазовима, у складу са временима која се 
непрестано мењају и морамо да знамо 
који нам одговори стоје на располагању. 
Београд се последњих година убрзано 
шири, мења, напредује у складу 
са захтевима модерне европске 
цивилизације, а наша општина 
као језгро тог ужурбаног Београда, 
у томе предњачи. Желимо да 
станари тај процес доживљавају 
као његови активни учесници, а 
не само као пуки посматрачи, и 
да схвате на који начин ће у свом 
непосредном окружењу имати 

директну корист од тога, каже Бранимир 
Гајић, члан Општинског већа.
Идеја да се припреми једно овакво 
издање као што је „Приручник за 
скупштине зграда“ дошла је након 
непосредних искустава у раду са 

бројним скупштинама зграда на 
Савском венцу. А она су се кретала 
у широком распону од оних крајње 
позитивних до мање блиставих 
момената. Сасвки венац је у неколико 
протеклих година, почев од 2008. 
године, сарадњу са станарима 
усвојио као један од својих највећих 
приоритета. Искуства су се највише 
скупљала кроз акцију „Наша кућа“, 
а затим и кроз бројне пројекте 
комуналног уређења, локалних 
акција, па све до проблематичних 
ситуација које је општина решавала 
након притужби грађана. У свим тим 
контактима представници Градске 
општине Савски венац су се трудили да 
пажљиво прате начин функционисања 

скупштина зграда, као и примену 
законских правила из те области у 
свакодневном животу станара,  како би 
могли да им укажу на оне тачке у којима 
је могуће извршити побољшања. Када 
су се прикупљени утисци сабрали и 
анализирали, дошло се до идеје да се 
све што се односи на функционисање 
скупштина згарад обједини на једном 
месту и учини доступним грађанима 
наше општине.
- Сарадња са скупштинама зграда је један 
од приоритета општине Савски венац. 
Уређен простор који човека дочека чим 
изађе из свог стана и, што је још важније, 
уверење да је кроз заједничку акцију са 
комшијама итекако могуће побољшати 
околину, стварају код наших суграђана 
свест о томе да су општина и град такође 
наша заједничка кућа коју само упућени 
једни на друге можемо учинити још 
лепшом. 
Непроцењив допринос у овој мисији 
дају председници скупштина зграда који 
волонтерски раде тежак и одговоран 
посао, нажалост, понекад и без помоћи 
својих суседа. Општина Савски венац 
препознаје значај тог рада и стога ова 
књига треба да им олакша рад и послужи 
им као квалитетна подршка у процесу 
сталног унапређивања помоћи коју 
ћемо пружати скупштинама зграда. Тај 
однос општине и грађана, формализован 
кроз сарадњу са скупштинама зграда, 
представља наше трајно опредељење и 
стратешки циљ. Надамо се да је ово још 
један успешан корак на досадашњем путу 
сарадње грађана и општине, каже Душан 
Динчић, начелник општинске управе и 
један од покретача овог пројекта.

У великом граду као 
што је наш Београд 
скупштине зграда 

суштински представљају 
први ниво локалне 

самоуправе
Душан Динчић,

начелник Општинске управе

Ова књига треба да нашим грађанима у 
потпуности објасни, на један једноставан, 
прегледан и разумљив начин, све што има везе 
са њиховим организовањем у зградама у којима 
живе, и да им помогне да схвате зашто је важно 
да имају ту врсту заједничлке организације

Бранимир Гајић, члан Општинског већа
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У згради општине Савски венац већ 
више од годину дана са успехом 
функционише канцеларија 

народних посланика за комуникацију 
са грађанима. Овај заједнички пројекат 
америчког Националног демократског 
института, посланика Народне скупштине 
и општине Савски венац покренут је са 
намером да се кроз непосредан контакт 
посланика са грађанима разреши мноштво 
животних ситуација које често траже 
адекватно и постојано реаговање. До 
данас је већи број грађана на овај начин 
успео да своје проблеме, предлоге и 
иницијативе изложи Наташи Вучковић и 
Ненаду константиновићу, републичким 
посланицима са Савског венца, који су 
затим преко канцеларије покретали процес 
даље подршке и помоћи. На овај начин 
решени су не само појединачни проблеми 
грађана, већ и неке шире комуналне теме 
и питања.

Одакле је потекла иницијатива за стварање 
посланичке канцеларије и да ли је то 
пракса која је преузета из других локалних 
заједница?
Мој скупштински колега, посланик Ненад 
Константиновић и ја желели смо да 
успоставимо директнију комуникацију са 
грађанима, да створимо оквир за редовне 
сусрете, како бисмо боље разумели њихове 
проблеме и приоритете и помогли им 
да проблеме реше. Велику подршку за 
отварање канцеларије добили смо од 
Општине Савски венац и Националног 
демократског института. 

 Да ли мислите да таква институција може 
позитивно да надомести непостојање 
директних униноминалних избора?
Наравно, може значајно да умањи 
негативне стране пропорционалног система. 
У нашем изборном систему грађани, 
нарочито у великом граду, најчешће не знају 
за кога гласају, нити ко је посланик са њихове 
општине. Зато смо грађанима Савског венца, 
отварањем канцеларије, послали поруку 
„ми смо ваши представници“ , подстичемо 
их да нам се јаве, да дођу у канцеларију, 
да укажу на проблем који не могу да реше. 
Важно је да постоји директна комуникација.

како функционише канцеларија?
Обраћа нам се велики број грађана, неки 
због личних, породичних, или имовинских 
проблема које најчешће дуго не могу 
да реше. Али, све чешће грађани нам се 
обраћају јер желе да се промени неки 
закон, да укажу на лошу праксу у примени 
неког закона, или да се пожале на рад неке 
институције. Међутим, наша намера није 
била да у канцеларији само чекамо грађане, 

Наташа Вучковић, народни посланик

Унапредити
живот грађана
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већ да и ми њих обиђемо грађане и да 
посетимо установе са наше општине. 
На пример, недавно сам посетила 
одељење Библиотеке Града Београда 
на општини Савски венац. Развили су 
одличне програме за децу и младе, али 
сам заиста била запрепашћена условима у 
којима ради библиотека јер су просторије 
потпуно неадекватне. У овој и сличним 
ситуацијама, настојим да о овоме 
обавестим све оне који су надлежни како 
би се рад установа унапредио. 

каква су Ваша искуства после више од 
годину дана?
Успели смо да помогнемо великом 
броју грађана који нам се обратио. 
Многима смо помогли и тако што смо 
их само обавестили да могу да користе 
неки постојећи општински или градски 
подстицајни програм или социјалну 
помоћ.  Некима смо помогли да им 
се обезбеди огрев за зиму, успешне 
ђаке упутили смо како да се пријаве 
за стипендију, то је значајна помоћ у 
данашњим економским приликама. 
Реаговали смо на жалбе грађана да су 
неке саобраћајнице на општини лоше 
регулисане и успели да унапредимо 
саобраћајну сигнализацију. Наравно, ми 
не можемо да утичемо на судске процесе, 
што неки грађани од нас очекују или 
да незапосленима обезбедимо посао. 
Можемо да им помогнемо кроз контакте 
у појединим институцијама, то раде 
посланици у свим земљама. Али знате, 
људима који имају неку невољу, значи и 
да макар имају неког ко је спреман да их 
саслуша.  

колико је рад у канцеларији 
променио неке Ваше ставове 
и поглед на живот грађана?
Кад сте свакодневно у 
Скупштини, читате нове 
законе, извештаје, окупирани 
сте сарадњом са другим 
институцијама, процењујете 
ствари на основу бројева 
и статистика, онда постоји 
опасност да не видите у 
пуној мери како се одвија 
свакодневни живот. Али, како 
политика није нека виртуелна 
активност, за посланике 
је важно да су што више у 
непосредној комуникацији с 
грађанима. Рад у канцеларији 
оснажује саосећање са људима, 
подстиче солидарност, али 
нам и показује колико је 
важно да као политичари – 
посланици, општински и градски 

функционери радимо заједно и повезано, 
да једни другима указујемо на добру и 
лошу праксу јер тако унапређујемо не 
само свој рад, него, пре свега, живот 
грађана. 

Да ли грађани заиста имају иницијативу 
и колико активно учествује у животу 
заједнице?
Верујем да многи имају иницијативу, 
али често не знају како да за њу добију 
подршку других грађана, установа или 
општине. Увек подстичем удруживање 
и заједничко наступање грађана. 
Индивидуалне иницијативе могу бити 
добре, али су много веће шансе да ће бити 
подржане ако иза њих стоји већи број 
грађана. Мислим да нам као грађанима 
понекад недостаје упорност, радо 
слегнемо раменима и кажемо „не вреди“, 
али то није „грађански“. Ако кажемо „не 
вреди“, одмах смо побеђени. 

какав је одзив осталих институција?
Одлично сарађујемо са општином, као 
и са градском управом. Републичке 
институције су такође увек одговарале на 
наше иницијативе и дописе. 

Нешто о Вашем раду у скупштини и у два 
скупштинска одбора.
Јако сам задовољна што смо успели да 
унапредимо рад Скупштине, донели смо 
велики број изузетно важних закона у 
протекле две године што је кључно за 
интеграцију Србије у Европску унију, а то 
је наш стратешки политички циљ. Мислим 
да је и политичка култура у Скупштини 
боља него раније, дебате су више 

аргументоване. Жао ми је, међутим, што 
је Скупштина и даље мета многих медија, 
често потпуно неосновано и што се у 
јавности недовољно вреднује помак који 
смо направили. 
Од недавно сам члан Административног 
одбора који је изузетно ангажован на 
програмима модернизације Скупштине. 
Као члан Одбора за европску интеграцију, 
нарочито пратим тзв. европске законе, 
али и реформу правосуђа, образовање 
и културу. Чланица сам Одбора за 
иностране послове, водим посланичку 
Групу пријатељства са Француском. Као 
члан скупштинске сталне делегације у 
Скупштини Савета Европе, настојим да 
својим колегама, посланицима из других 
земаља, говорим о нашим проблемима 
и резултатима, али и да заједно с 
њима тражимо одговоре за заједничке 
изазове. Мислим да је потребно да наши 
посланици буду активни у парламентарној 
дипломатији и парламентарним 
скупштинама јер кроз наш рад тамо 
шаљемо позитивне поруке о Србији, а 
верујте ми да је то јако потребно – међу 
нашим иностраним колегама су бивши и 
будући министри, председници влада или 
парламената, једном речју – људи који 
увек утичу на политику у својим земљама. 
Наравно, наш приоритет је да кроз добре 
законе реформишемо наше друштво, да 
као парламент што ефикасније наџиремо 
примену закона и рад владе, али исто тако 
и да обезбедимо да се глас грађана што 
више чује у Скупштини. 

Наташа Вучковић је дипломирала на 
Правном факултету у Београду, где је и 
специјализирала европско право.
Политички је активна од 1990. године 
у Демократској странци, када је први 
пут изабрана за члана Општинског 
одбора на Савском венцу. За народног 
посланика је изабрана 2007. године, 
а реизабрана на изборима наредне. 
Тад је постала и одборник у Општини 
Савски венац. Од 2004 - 2008 била 
је и градска одборница у Скупштини 
града Београда. Била је и саветник 
за међународну сарадњу у кабинету 
председника Скупштине СРЈ. 
Члан је Одбора за иностране послове, 
Одбора за европске интеграције 
и Административног одбора у 
Народној скупштини. Такође, члан је 
наше делегације у Парламентарној 
Скупштини Савета Европе где 
је изабрана за потпредседницу 
Социјалистичке парламентарне групе 
која окупља све социјал-демократске 
партије из Савета Европе. У оквиру 
активности Одбора за иностране 
послове, води Групу посланичког 
пријатељства са Француском. Један је 
од оснивача Центра за демократију.
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Општина је у марту са свим школама 
са Савског венца представила идеју 
да се овим образовним установама 

ураде нове веб презентације, било да се 
ради о основном или средњешколском 
образовању. Оне би биле модерне и 
прилагођене потребама школа и циљној 
групи.
Структура нових интернет презентација 
школа већ је спремна, као и  струкутра 

сајтова која би се напунила њиховим 
подацима.

- Имали смо један велики састанак одакле 
је произашла сагласност шест  школа. Овај 
пројекат прихватиле су четири од шест 
основних и две средње школе. Они ће бити 
готови у наредним данима, а већина ствари 
је већ готова - каже Милош Богуновић, члан 
Општинског већа.

ЕЛЕктРОНСки 
ДНЕВНик

Новина у раду интернет сајтова 
школе је увођење електронског 

дневника где ће родитељи моћи да, 
уколико  наставници буду ажурирали 
податке, проверавају рад своје деце 

у школи. Ова новина би требало да 
побољша коминикацију између 

родитеља и школа и 
генерално ће 

побољшати имиџ 
школа као 

таквих.

Првог дана школе 335 првака 
са Савског венца добило је од 
општине ранчеве и школски 

прибор. идеја ове традиционалне 
акције је да и поред тога што 
полазак у школу доноси нове 
обавезе, малишани морају да 
први дан школе доживе као 
један од најбитнијих празника.
Сви прваци са Савског венца 
зато су добили ђачке торбе, 
школски прибор, свеске, 
оловке, бојице, лењир и 
друго, а Удружење српских 
издавача донирало је 
полазницима првог 
разреда основних школа 
по две књиге "Екологија" и 
"змај од а до ш".

торбе за
првачиће

Општина Савски   венац финансирала нове интернет портале за школе
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Општина Савски   венац финансирала нове интернет портале за школе

Школе су поред веб презентације добиле 
закуп домена на годину дана и њима 
остаје да га обнављају. Такође је понуђена 
и обука од стране извођача посла “ТИ 
компјутерс”  за особље које ће се бавити 
одржавањем сајта

Горан Богуновић, члан Општинског већа

НОВО  ЛиЦЕ
шкОЛиЦЕ

Пројекат новог лица школа је урадио „ТИ 
компјутерс“, док Дизајнерска школа ради 
дизајн свог сајта заједно са овом фирмом.
- Тамо где су већ постојале веб презентације 
прешло се на модернију платформу са јузер-
френдли (кориснички лакшим) изгледом, 
а школе које нису имале веб презентације 
добиле су такође исто што и друге школе. 
Отприлике са пуном сарадњом са Школама 
се ради све - од дизајна до пуњења 
информацијама - прича Богуновић.
На овај начин рад школе се далеко 
осавремењује, модернизује, а сви 
актери школског живота (наставници, 
особље, родитељи и ђаци) бивају ближи 
информацијама од значаја.
- С обзиром да се у школама догађа доста 
тога, попут секција, најразличитијих  типова 
креативног изражавања, а неке школе чак 
имају школске новине... све оно што даље 
може да оде у етар, а да није за микро 
публику, мопже своје место наћи на сајту где 
ће бити доступно и родитељима, будућим 
ученицима школе, старим ученицима и 
јавности - закључује Богуновић.
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НаЈПОзНатиЈа ПтиЦа НЕЛЕтач и На ОПштиНи   СаВСки ВЕНаЦ

ПтиЦа
РОБОт
Општина Савски 

венац заузела је 
лидерско место у 

промовисању еколошке 
свести својим активним 
учешћем у кампањи 
„знањем за одрживи 
развој“, док је окретањем 
ка најмлађим осигурала 
да свака наредна кампања 
која се бави очувањем 
животне средине и 

рециклажом већ има 
довољно публике која у 
будућности гарантује успех. 
Постављање Птице робота 
у парк у непосредној 
близини зграде општине 
Савски венац указаће 
да је могуће уредити и 
користити урбани простор 
на један нов начин. 
Најпознатији београдски 
робот учиниће да 



информатор општине Савски венац 11

www.savskivenac.rs
еколошка акција

НаЈПОзНатиЈа ПтиЦа НЕЛЕтач и На ОПштиНи   СаВСки ВЕНаЦ

ПтиЦа
РОБОт

поменути простор не буде 
више само паркић, већ да 
путем „наговарања“ на 
рециклажу ова скулптура 
добије праву еколошку 
функцију.
Сваки грађанин који 
одложи лименку у Птицу 
робота, добиће специјални 
тикет, где осим порука 
о важност рециклажног 
процеса стоји и специјални 

код. Преко тог кода 
грађани ће моћи да се 
улогују на интернет сајт 
општине Савски венац, на 
ком ће играти видео игрице 
са еколошким порукама. 
идеја игрице је да се 
сакупи што више бодова, 
а бодови се сакупљају 
уклањањем отпада кроз 
различите нивое игрице. 
за прелазак на следећи 

ниво игрице потребно је 
поново нахранити Птицу 
робот са лименкама, чиме 
се деца и грађани путем 
игре стимулишу на додатно 
прикупљање рециклажне 
сировине. 
за грађане Савског 
венца и оних општина и 
градова који ће следити 
пример наше општине, 
а који немају могућност 

да хране Птице роботе и 
артЕко робот контејнере, 
предвиђено је да путем 
смс порука добију код 
за играње видео игрица. 
Средства прикупљена од 
смс порука намењена су 
за помоћ деци ометеној у 
развоју.
Постављање птице робота 
предвиђено је за април 
следеће године.

ЕкО кЕСа за чиСтиЈи 
СаВСки ВЕНаЦ 

акција сакупљања, одлагања и рециклаже 
отпада у сваком домаћинству, „ЕкО кеса 
за чистији Савски венац“ наставља се, а 
заинтересовани грађани све информације 
о акцији могу добити преко кол центра 
и својих Месних заједница. О успеху 
акције најбоље говори чињеница 
да су и остале градске општине 
почеле са разматрањем 
увођења исте код њих.
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ЕДУкатиВНа каМПања О ОДРжиВОМ РазВОЈУ На СаВСкОМ ВЕНЦУ

Рециклирам
за Савски!
У оквиру кампање 

„Рециклирам за Савски!”, 
артЕко, “Art to ecology” 

робот-контејнери представљени 
су у шест основних школа на 
општини, како би се ученици 
заинтересовали за одрживи 
развој, сакупљање и сепарацију 
отпада.
током једне недеље ученици 
других, трећих и четвртих 
разреда на часовима Свет 
око нас и чувари природе, 
на специјалним конкурсним 

картонима, давали су предлоге 
за име артЕко робота.
током поменутих недељу дана 
популарни робот-контејнери 
представљени су у основним 
школама на општини Савски 
венац. Ову едукативну кампању 
организује „УГ Сфера Но” уз 
помоћ Балканског фонда за 
локалне иницијативе, УСаиД, 
иСЦ и Светске банке, а под 
покровитељством општине 
Савски венац и Министарства 
просвете.
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УГ СфЕРа са партнером ЦЕт, Рачунарским 
факултетом - 
Рачунарском гимназијом организује конкурс за израду видео игрица са еколошком поруком за “Птицу робота” 

и “артЕко робот 
контејнере”. На основу приспелих решења 
из 150 школа широм земље комисија ЦЕт-а одабраће 30 најбољих видео игрица.  Након тога, деца из Србије ће путем е-мејла гласати за најбоље предлоге. Прве три видео игрице биће победници конкурса где ће аутор игрице 

освојити материјалне награде попут спортске и техничке опреме, а његова школа и град сет од четири артЕко робот контејнера за 
рециклажу.

О каМПањи
Кампања “Знањем за одрживи 

развој” осмишљена је у циљу развоја 

самоодрживих сакупљачких јединица 

рециклажне сировине и евалуације 

еколошких актвност, кроз акциони план 

за едукацију и ширење свест основаца, 

средњошколаца и грађана Србије о 

грађанској култури и навикама у сврху 

еколошке одговорност према средини 

у којој живе под слоганом “Наша 

околина када се негује може да буде 

башта, врт, а када је запустмо постаје 

депонија”.

То је нека врста стимулације деце да почну да се баве 
рециклажом. Ми смо као један од наших приоритета 
поставили екологију и закључили смо да је најбољи 
начин да уживамо у лепшој, чистијој општини у 
будућности да се бавимо образовањем деце у вези са 
екологијом

Наташа Зујовић-Миловановић, чланица општинског већа
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Поред комуналне и материјално-
финансијске бриге за житеље Савског 
венца општина је у овој кризној години 

активније почела да обраћа пажњу на људске 
и психолошке проблеме појединаца. Одличан 
почетак представљају психолошка саветовалишта 
за становника Савског венца.
- Данас обичан човак мора да осети како се неко 
брине за њега, јер смо сведоци кризе, државе у 
транзицији. Прешли смо у потрошачко друштво 
и на делу је стална јурњава за новцем, а некад 
просто постоји задовољство које се парама 
може платити - Прича љубица Поповић, чланица 
Општинског већа.
Савски венац не дели комплетну судбину остатка 
Србије, јер на територији општине не постоје 
пропали индустријски погони и делови привреде 
највише погођени транзицијом и економском 
кризом. и поред тога, постоје житељи који су 

радили и остали без посла, па симим тим и 
преживели велике неизвесности и велика тешка 
психолошка страховања. из тог разлога општина 
је покренула саветовалишта
- Некада је лакше када човек подели проблем са 
неким - закључује Поповићка.
У наредним  месецима професионални тим 
ће кроз саветодавну и психотерапијску   услугу 
олакшавати последице тешке и дуготрајне 
транзиције. Пружаће се конкретна подршка и 
помоћ грађанима, породицама, паровима и 
појединцима на територији Савски Венац. Групни 
искуствени рад са старијим женама под називом 
„Умеће  живљења у старијем добу“  је  већ 
отпочео  крајем прошлог месеца.  
Рад Саветовалишта има за циљ да умањи 
неповољне ефекте савременог начина живота те 
да ојача и охрабри грађане, како би се ефикасније 
носили са свакодневним изазовима и тешкоћама.

75 Особа је прошло кроз саветовалиште
38 особа тренутно учествује у раду саветовалишта

Бројке

ПСихОЛОшка СаВЕтОВаЛишта БитаН ДЕО СаВРЕМЕНОГ     ДРУштВа

УМЕћЕ 
жиВљЕња

Став тима Саветовалишта је да се и 
партнерство учи, а да је за успешно, 
здраво и задовољно  брачно партнерство 
у савременим условима  потребна 
припрема. из тог разлога, у току је 
формирање групе младих парова 
за предбрачно саветовање „Умеће 
партнерства“ које треба да почне да ради 
убрзо по формирању групе.
заинтересовани  појединци и парови  

могу  се  јавити  на  следеће телефоне  и 
заказати своје учешће
064 3708337, 062 801 3718
Понедељком и Петком од 17 до 20h - 
2061 905 и 2061 906
Планиране активности ће се одвијати  
три пута недељно, током наредних шест 
месеци, уторком , средом и четвртком 
од 17 до 20h у просторији одвојеној за те 
сврхе у згради Општине.  

ПРЕДБРачНи СаВЕти
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ПСихОЛОшка СаВЕтОВаЛишта БитаН ДЕО СаВРЕМЕНОГ     ДРУштВа

тЕМЕ
n проблеми кризе 
идентитета, смисла живота, 
осећаја бесперспективности;
n брачни проблеми, 
комуникациони проблеми 
и отуђење у породичним и 
брачним односима;
n проблеми са 
родитељским ауторитетом и 
усмеравањем деце;
n предразводне дилеме, 
разводне и постразводне 
тешкоће;
n психолошки проблеми 
због губитка посла, стана, 
презадуживања, мобинга 
на радном месту, појачане 
анксиозности и стреса;
n психолошки проблеми 
због одласка у пензију, криза 
осећаја губитка због старења, 
инвалидитета;
n болести зависности 
једног члана и могућности 
мотивисања за лечење...

аНГажОВањЕ МНРО ОСОБа У РаДУ ОПштиНЕ

Права помоћ
Како би особе са интелектуалним 

потешкоћама активно учествовале у 
раду заједнице ГО Савски венац се у 

сарадњи са Креативно едукативним центром 
за ментално недовољно развијене особе 
“КЕЦ МНРО” укључио у реализацију пројекта 
„Интеграција МНРО у социјалну средину” 
кроз радно ангажовање на јавним местима, 
са циљем социјалне инклузије, остваривања 
права на рад МНРО и едукације опште 
популације о присутности, потребама и 
способностима МНРО.
- Овим особама су одузете пословна и 
радна способност, те они примају туђу 
помоћ и негу, тј. све оно што је обавезни 
вид социјалне заштите и остварују 
та права. Проблем је што ту нема 
социјализације нити могућности да се они 
осете да као једнаки грађани овог града 
и државе - прича Христијана Поповић, 
чланица Општинског већа и додаје да је 
МНРO особама важно да изађу из куђе и 

да раде.
- Због тога смо ми и започели са радним 
ангажовањем пет особа. То је само почетак. 
Планирамо да се следеће године овај 
пројекат продужи и прошири. Они су радно 
ангажовани према њиховим способностима 
- каже Поповићка.
Ангажоване особе немају пуно радно време, 
већ на овим пословима проводе по три 
пута недељно по два сата. Дужности које 
МНРО особе преузимају шаренолике су: од 
послова курира, помоћи техничкој служби, 
помоћи у бифеу и према потреби.
- Желимо да у овакве акције укључимо и 
остале организације на нашој општини - 
Закључује чланица Општинског већа.
МНРО особе радно ангажоване од стране 
општине не примају плату, али добијају 
награду за свој рад, јер не постоји законски 
основ за то. Уместо тога, они бивају 
награђени за свој рад, а уз њих је све време 
радни асистент.

У принципу ради се о веома једноставним 
пословима и лепа би била препорука да 
и остале градске општине почну да нас 
прате у овом пројекту како би МНРО 
особе узеле активно учешће у животу 
заједнице
христијана Поповић, саветница председника општине
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Одборници Скупштине 
Градске општине Савски 
венац су на 16. седници 

одржаној 14. октобра 2010. 
године усвојили предлоге 
одлука о изменама Статута 
ГО Савски венац, Пословника 
скупштине ГО Савски венац, као 
и измене Одлуке о општинској 
управи ГО Савски венац. 
Након усвајања општинских 
аката, одборници су усвојили 
Извештај о реализацији буџета 
Градске општине Савски венац 
за период јануар-септембар 
2010. године. 
Одборници СО су на овој 
седници прихватили 
иницијативу за постављање 
спомен обележја на кући 
у Ресавској 84 у којој је 
последњих тридесет година 
живота провео један од 
највећих српских глумаца, 
легендарни Миодраг Петровић 
Чкаља. То је наставак акције од 
пролетос када је у знак сећања 
на овог великог глумца, такође 
на иницијативу ГО Савски венац 
и групе грађана, простор који 
спаја Ресавску улицу и улицу 

кнеза Милоша, поред Канадске 
амбасаде, добио име Чкаљино 
сокаче. 
На седници су разрешени и 
изабрани чланови општинских 
савета и комисија. Тако је 
уместо преминулог одборника 
Никодима Савићасмрти на 
место заменика председника 
Комисије за представке и 
предлоге изабран Александар 
Младеновски. Такође, он је 
уместо Савића изабран и за 
дужност заменика предедника 
Савета за питање локалне 
самоуправе. 
Горан Богуновић је због 
преласка на нову дужност 
члана Општинског већа 
разрешен дужности члана 
Савета за омладину и спорт, 
а на ово место је изабран 
одборник Игор Ђајић. 
Зоран Коцић је због престанка 
одборничког мандата 
резрешен дужности члана 
Комисије за административна, 
кадровска и мандатна 
питања, а на ову дужност је 
изабран одборник Владимир 
Новаковић.

СЕДНиЦа СкУПштиНЕ 
Усвојене измене општинских 
докумената и извештај о 
деветомесечној реализацији 
буџета

НОВи ОДБОРНички МаНДати
Одборници СО Савски венац су 14. октобра, на својој 16. седници, 
изгласали одлуку о престанку мандата одборнику Зорану Коцићу, 
са листе СПС-ПУПС, пре истека времена на које је изабран, због  
подношење оставке. Истовремено је потврђен мандат Предрагу 
Кузмановићу, дипломираном машинском инжењеру, рођеном 

9.6.1969. године, из Београда, Милоша Поцерца број 28, са исте 
изборне листе.

У протеклих неколико седница скупштине, престали су и 
потврђени мандати за неколико одборника. Тако је на 

11.седници СО, 30.децембра 2009. године, потврђен 
мандат Александру Милосављевићу, са изборне листе 
''Савски венац за Европску Србију-Борис Тадић'',уместо 
одборника Александра Јанковића. Александар 
Милосављевић је рођен 8.8.1985. године и по занимању 
је инг.пољопривреде.
На 13. седници СО, одржаној 16. априла, потврђен је 
мандат Игору Ђајићу, са изборне листе '' Либерално-
демократска партија- Чедомир Јовановић'', који је на ово 

место изабран уместо Горана Богуновића. Игор Ђајић је 
рођен 30.3.1980. и по занимању је консултант у осигурању.

На 15. седници СО, одржаној 14. јула, утврђен је мандат 
Александру Младеновском са изборне листе ''Савски венац 

за европску Србију-Борис Тадић'', уместо одборника Никодима 
Савића. Младеновски је рођен 27.4.1974. а по занимању је 

дипломирани правник.   
Половином јула Горан Богуновић је постављен за члана Општинског 
већа и на том месту заменио Владимира Радосављевића, који је 
поднео остваку на чланство у овом телу. Горан Богуновић је рођен 1980. 
године, а по занимању је дипломирани политиколог.
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Уз примерак општинског 
Информатора грађани Савског 
венца добиjају и публикацију 

„Прве културне приредбе и установе 
на Савском венцу“. Реч је о четвртом 
наставку едиције „Савски венац - 
културна баштина“.
У наредним издањима исте едиције 
у плану су издања о знаменитим 
личностима које су живеле на Савском 
венцу и архитектонској културној 
баштини пре Другог светског рата.
Туристичка организација Београда већ 
четири године у нашем граду половином 
септембра организује манифестацију 
под називом „Дани европске баштине“. 
Укључујући се од самог почетка у 
ову акцију, општина Савски венац је, 
поред издања из поменуте едиције, 
организовала и свој програм културних 
дешавања.
Овогодишња тема Дана европске 
баштине била је „Одрживи развој“. Прва 
у низу била је Ликовна радионица у 
Студентском културном центру, коју је 
са ученицима Гимназије „Свети Сава“ и 
Школе за дизајн водила млада ликовна 
уметница Ана Недељковић. У склопу 
радионице тридесетак средњошколаца 
покушавали су да своје виђење Савског 
венца уклопе у тему „одрживог развоја“, 
радећи цртеже, стрипове, фотографије 
или осликавајући мајице. Изложба на 
којој су приказали своје радове била 
је отворена у великој сали СКЦ-а 15. 
септембра, а наша је намера да се ова 
радионица претвори у континуирану 
активност кроз коју би 

млади са Савског венца покушали да 
креирају и савсковеначке сувенире 
(разгледнице, честитке, мајице итд.).
У склопу циклуса књижевних вечери, 
под називом „Исидора нас слуша“ у 
свечаној општинској сали је одржано 
вече посвећено стваралаштву Мирјане 
Митровић на ком је модератор била 
њена колегиница Лаура Барна. Ово вече 
се сјајно уклопило у тему овогодишњих 
Дана европске баштине.
Исте вечери, у сарадњи са „АД Ђуро 
Салај“, а под покровитељством наше 
општине, у „Академији 28“ је одржан 
концерт члановa норвешко-српскe групе 
из Осла, по имену „Rakija Band“.
Централна савсковеначка манифестација 
током Дана европске баштине одиграла 
се на броду „Топчидерка“ који нам је и 

овога пута 
великодушно 
уступио ЈКП 
„Београдски 
водовод“. Све 
у складу са 
„одрживим 
развојем“ 
гости брода 
те вечери, на 

четворочасовном крстарењу Савом 
и Дунавом, били су председници и 
представници Скупштина станара са 
Савског венца, који су се у протеклом 
периоду највише истакли у одржавању 
својих зграда, као и у заједничким 
акцијама које у том смислу организује 
наша општина. 
О досадашњој сарадњи у овој области, 
као и о будућим акцијама, поздравивши 
све присутне, том приликом је говорио 
Бранимир Гајић, члан Општинског већа, 
док је о едицији „Савски венац - културна 
баштина“ и четвртој публикацији у низу 
говорио њен аутор Душко Антонић.
Публику на броду те вечери сјајном 
интерпретацијом Ex-Yu хитова забављао 
је бенд „Жељко и пријатељи“, а у склопу 
најаве четвртог по реду Савсковеначког 
урбан феста - СВУРФ-а, наступиле 
су његове троструке победнице, 
дојучерашње ученице ОШ „Радојка 
Лакић“: Андријана Јаковљевић и Емилија 
Спаић.
Најзад, овогодишњи Дани европске 
баштине на Савском венцу, чији је главни 
организатор и координатор била Јелица 
Илић Букилица, у Одељењу друштвених 
делатности задужена за културу, 
заокружени су штампањем поменуте 
брошуре коју сте добили уз примерак 
Информатора. Осим да су се први 
концерти, први балови и прве позоришне 
представе у Београду дешавали баш 
на Савском венцу, из ње ћете сазнати 
и зашто је толико важна улога кафана у 
кутурном развоју наше општине, као и 
много других занимљивих прича.

„ДаНи ЕВРОПСкЕ БаштиНЕ“ 

Старо и ново виђење
СаВСкОГ ВЕНЦа
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Европски центар за културу 
и дебату - ГРАД је кренуо 
са радом 16. априла 

2009. године, као један од 
циљева трогодишњег програма 
организације „Културни фронт“ 
из Београда и Феликс Меритис 
фондације из Амстердама. 
Захваљујући подршци 
Министарства иностраних 
послова Холандије, кроз 
програм МАТРА, и београдске 
општине Савски венац, по 
први пут код нас, један објекат 
индустријског наслеђа постао је  
место културних дешавања. 
Стари магацин, саграђен још 
далеке 1884. године, преуређен 
је у мултифункционални простор 
са могућношћу организовања 
различитог културног програма. 
Идеја је била да се што је 
могуће више сачува атмосфера 
старог складишта на обали 
реке Саве увођењем само оних 
најнеопходнијих новина које 
су потребне за функционисање 
једног културног центра.
До сада је богат програм ГРАД-а 
(реализовано око 440 програма) 
видело преко 52.000 посетилаца, 
објављено је 490 вести, најава 
и чланака у медијима, док две 
групе Културног Центра  ГРАД 
на „фејсбуку“ окупљају 10.000 
чланова.

Европски центар за културу и 
дебату ГРАД већ сада, након 
18 месеци рада, може да 
се похвали великим бројем 
угошћених уметника из земље 
и иностранства и изложби из 
домена примењене уметности, 
предавања, радионица, 
конференција, дебата, 
концерата и фестивала, као и 
већ регуларних и устаљених 
програма попут књижевног 
програма „Градске књижнице“, 
која се дешава сваког другог 
уторка и џез концерата под 
називом „Jazz future session“  
који се реализују сваке среде. 
- По угледу на КЦ ГРАД 
тренутно се раде пројекти 
културних центара у Мостару 
и Скопљу и то је довољан 
показатељ успешности наше 
идеје и правог приступа - каже 
Немања Петровић, саветник 
председника општине.
У Културном центру ГРАД се већ 
традиционално дешава Refract 
festival, посвећен алтернативној 
култури, са акцентом на 
музичке концерте, као и 
Фестивал светлости „Београд 
Светлости“, који постаје све 
значајнији за имиџ Београда 
као и његово позиционирање 
на интернационалној културној 
мапи.

кУЛтУРНи ЦЕНтаР ГРаД

као узор
другима

440 програма реализовано52.000 људи посетило кЦ ГРаД
10.000 фанова на интернету

кЦ ГРаД ПОСЛЕ ГОДиНУ     и ПО ДаНа
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крајем октобра, у оквиру културног центра ГРаД 
је отворена и специјализована библиотека са 
читаоницом „Creative 
source“ уз помоћ 
више појединаца 
и институција 
из Стокхолма, 
(шведска). Основни 
„креативни“ капитал 
тј. фундус библиотеке 
чини 850 наслова - 
књига, публикација, 
зборника, есеја, збирки и студија на енглеском језику 
које код нас никада нису преведене. Библиотека 
ће служити циљу задовољења потреба уметника и 
професионалаца из свих жанрова уметности, студената 
уметничких школа и факултета, студената и стручњака 
из поља хуманистичких наука, као и специјалиста из 
поља архитектуре и урбанизма, културних менаџера 
и продуцената заинтересованих за наслове из домена 
културне политике, али и научне истраживаче из ових 
релевантних подручја.

Пројекат је започео праћен извесном дозом 
неверице, али сада слободно могу да кажем 

да је видљиво колику корист имају подједнако 
Београђани и житељи Савског венца. КЦ Град 
је био домаћин значајних културних догађаја, 
а нема сумње да ће тако бити и у будућности

Немања Петровић, саветник председника општине

440 програма реализовано
490 вести објављено

кЦ ГРаД ПОСЛЕ ГОДиНУ     и ПО ДаНа
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ОМЛаДиНСкО НаСЕљЕ, шиРЕњЕ УРБаНОГ ткиВа

Мирно
и ушушкано
Станари су задовољни, иако прилично пешаче до 
„цивилизације“. зграде су добро направљене, али 
и овде има проблема са инвеститорима. Мањак 
паркића, продавница и уличног осветљења
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Помало пусто и мирно 
насеље ушушкано 
је, према мишљењу 

многих, у најлепшем 
делу Београда. На самом 
ободу Дедиња изникле су 
модерне зграде и по свему 
судећи, за неколико година 
ће то бити савршен крај 
за живот. За сада, делује 
пусто и нефункционално, 
јер су најближа аутобуска 
станица и продавница 
удаљени скоро километар. 
Станарима то не смета јер 
се ради о претежно младој 
популацији, а за живот у 
оваквом крају мала је цена 
кратка шетња у набавку. 
Зграде су модерне, све до 
једне под видео надзором, 
мада за тим нема потребе, 

како станари кажу.
- Крај је невероватно 
миран, а сама околина то 
обезбеђује. Са прозора 
гледам на војну касарну, а ту 
је и БИА. Плашио сам се да 
ће можда бити наркомана, 
али до сада нисмо имали 
ни једну непријатност. Две 
године сам овде и морам 
признати да сам задовољан 
самим насељем - прича 
Далибор, професионални 
војник. Ипак, у име свих 
станара, признаје да није 
све тако идеално. Пси 
луталице праве галаму, има 
их пуно. За сада не нападају, 
али их се деца плаше. 
Поготово што нису све 
улице осветљене. Осим тога, 
људима смета што нема 

ниједне продавнице.
- Када би неко отворио 
било какву радњу, обогатио 
би се. Ето предлога за 
бизнис - кроз смех наставља 
Далибор и додаје да је, 
кад се све узме у обзир, 
ово савршен крај за живот. 
Остали станари се слажу 
са његовим мишљењем. 
Задовољни су јер су зграде 
добро урађене, а станови 
квалитетни. Мана је што још 
увек нема дечјих игралишта, 
а деце има пуно. Уопште, 
насеље врви од младих 
људи. Јелена, мајка мале 
девојчице, опутено шета 
дете по свом крају, чак и кад 
је ноћ. 
- Кад порасте, не знам где ће 
да се игра. Ипак, ово је ново 

насеље, тек ће се градити, 
вероватно ће се ствари 
променити. За сада, за људе 
који имају аутомобил, ово 
је добро место за живот - 
завршава Јелена, а клинац 
у пролазу добацује „Ко 
живи на Дедињу и мора да 
има аутомобил. Дедиње је 
Дедиње“. Можда насеље 
нема продавнице, али 
локал-патриотизам му не 
фали.
Задовољни су и 
староседеоци. Кажу, крај је 
много лепши од када постоје 
те фантастичне зграде, а 
и свет је пристојан. Баба 
Рада у комшилуку живи од 
шездесетих година и каже 
да ужива у младим људима 
и да никаквих проблема 
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нема. Ноћу је мирно, сви се 
љубазно јављају, а једна од 
нових улица је и пречица до 
продавнице. 
У околини се убрзано гради, 
недовршене зграде су поред 
већ усељених, а неке су, 
засад, Скадар на Бојани. 
Као глобални проблем 
Београда и овде се јављају 
„фантомски“ инвеститори 
који врше ситније и крупне 
преваре. Најблажа ставка 
су зграде које још немају 
централно грејање иако је 
планирано, а има и најгорих 
случајева где се престало 
са градњом, а инвеститори 
нестали.
- Долазе људи и плачу, 
кажу дали све паре, а од 
станова ништа. Инвеститори 
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нестали, нигде их нема. 
Не знају шта да раде. Џаба 
да их туже, кад пара нема. 
Немају паре, немају кућу. 
Шта ће? - прича Миливоје 
који у споредној улици 
има плац и већ је мета 
инвеститорима. Међутим, 
он планира да буде опрезан, 
ма шта му нудили. Не жели 
да заврши само са празним 
обећањима. 

Шта рећи о још једном 
новом крају у Београду? За 
разлику од многих, ово је 
рађено плански, па изгледа 
лепо и организовано. 
Још увек делује пусто, 
али више од пола зграда 
је ненасељено, тако да 
живот тек треба да крене. 
Полицијске патроле, иако 
им је то посао, овде не 
залазе. Превише је мирно. 
Чак и станари, седећи на 
терасама по изненађујуће 
топлом новембарском дану, 
врло тихо причају. Љубазни 
осмеси на све стране, свако 
је спреман да поразговара 
и помогне. Ново насеље 
обећава једну стварно 
добру причу за неколико 
година. Мале непријатности 
као што су мрачне улице 
и недостатак паркића не 
изгледају тако озбиљно. Јер, 
као што клинац у пролазу 
рече - Дедиње је Дедиње.

Мир и тишину у 
новом насељу на 

Бањици обезбеђује 
околина: војна 
касарна, ВМА и 

БИА. Становници 
су толико сигурни 
у својим новим, 

модерним, 
велелепним 

зградама да чак ни 
полицијска патрола 
тамо нема потребе 
да залази. Једину 
галаму праве пси 

луталице
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СМС за 
РОдИТеље

Како би се интеракција 
између родитеља и 
локалних власти подигла 

на виши ниво, Градска општина 
Савски венац покреће СМС сервис, 
који ће омогућити модеран систем 
комуникације између њих.
Уз помоћ овог сервиса родитељи 
малишана који се школују на 
територији Савског венца биће 
путем СМС порука обавештавани 
о бесплатним садржајима 
које општина организује. Тако 
ће основне информације о 
школи пливања, шаха, фудбалу, 
дешавањима у Мајдану и другим 
ваннаставним активностима за 
децу правовремено долазити до 

њихових родитеља.
- Такође, Ми ћемо им најављивати 
разна дешавања, као и одговарати 
на питања шта, како и где општина 
инвестира како би унапредила сам 
процес образовања, као и услове 
у којима бораве деца и родитељи - 
каже Наташа Зујовић-Миловановић, 
чланица Општинског већа, и додаје 
да је у току прикупљање бројева 
телефона родитеља.
На овај начин, поред директне 
комуникације са директорима 
школа и школским одборима, 
општина Савски венац покушаће да 
направи нови линк са њима и све 
у циљу боље сарадње и модерније 
комуникације.
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Пилот пројекат школе пливања 
започет је још претходне године. 
Због свог успеха он од овог 

полугодишта постаје редовна активност 
свих основаца на територији општине 
Савски венац. У њему су до сада 
учествовали ученици од првог до осмог 
разреда свих школа, осим школе "Стефан 
Немања".
- Одлучили смо се да од ове године 
кренемо са трећим и четвртим разредом 
и само та деца ће ићи у школу пливања. 
Они ће имати сваке недеље по један час 
пливања, који ће трајати током читаве 
школске године, тако да ће свако дете 
које је, од сада па надаље, уписало 
основну школу на територији општине 
Савски венац моћи две године заредом 
да има бесплатне часове пливања, што је 
неких 70 часова - каже Мијодраг Јањић, 
члан општинског већа и објашњава да 
ће малишани за то време научити сва 
четири стила пливања и моћи да уживају у 
пливању већ у основној школи.
С обзиром да је пливање је базичан спорт, 
и као такав је веома важан, уколико неко 
дете то буде желело моћи ће касније и 
да се опроба у ватерполу или класичном 
пливању.
- Зашто смо изабрали трећи и четврти 
разред? Прво, хтели смо да буду што 
млађи, али смо притом избацили први 

и други разред из разлога који делује 
заиста банално. Дубина базена на Бањици 
је 125цм. Дешавало се да су неки прваци 
толико мали да не могу да стоје на дну 
базена. Проблем настаје ако је клинац 
непливач, а тако је мали, јер онда мора 
инструктор да се у потпуности посвети 
само њему - прича Јањић који уверава да 
је сигурност главни аспект овог програма 
јер по часу у просеку има шездесетак деце 
са којом раде два или три инструктора
- Друго, ми школом пливања деци цепамо 
наставу. Уколико иду преподне, они са 
наставе оду на базен, заврше и врате се 
у школу где наставе са наставом. Трећи и 
четврти разреди су још увек код учитеља, 
који су далеко флексибилнији, него у 
каснијим разредима где сваки наставник 
предаје свој предмет. Учитељ тачно зна где 
је стао са предавањима и како наставља.
Ове школске године идемо до краја и 
намеравамо да школа пливања постане 
уобичајена ствар за клинце са Савског 
венца - закључује Јањић.
Школа пливања започела је почетком 
октобра и сада је већ постала саставни део 
одрастања малишана на Савском венцу.

ОСНОВЦи ДОБиЛи БЕСПЛатНУ шкОЛУ ПЛиВања

Одмалена
у базену

школа пливања
се одржава
сваке среде
oд 10 до 14.30h
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ОСНОВЦи ДОБиЛи БЕСПЛатНУ шкОЛУ ПЛиВања

Јако смо поносни на организацију целог пројекта. Ученици сваке школе, када 
дође њен термин, скупљају се у школском дворишту где по њих долази 
аутобус који их вози до Бањице. затим одлазе право у свлачионице, па на 
базен где су професионални инструктори из ватерполо клуба Партизан. 
Одатле опет иду у свлачионицу, на сушење косе, у аутобус који их враћа у 
школу,а све време са њима су и два дежурна учитеља

Мијодраг Јањић, члан Општинског већа
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Градска Општина Савски Венац 
финансира организовање и одржавање 
бесплатне карате школе у сарадњи са 

карате клубом „Ронин“ из Београда. Учење 
ове древне борилашке вештине предвиђено 
је за децу оба пола предшколског узраста.
Програм је конципиран као месечна 
активност у трајању од годину дана. У 
оквиру њега се налази и информативно-
едукативни рад са децом из вртића, као и 
са њиховим родитељима на тему важности 
бављења карате спортом, као и спортом 
уопште за правилан раст и развој малишана 
тог узраста.
- Од четири стотине деце предшколског 
узраста чак 140 се пријавило, 

а у карате школицу долазе и изузетно 
мала деца - прича Влада Милић, заменик 
председника општине и додаје да је веома 
задовољан одзивом и резултатима.
- ако бисмо тражили неку грешку у 
организацији, то би била чињеница да смо 
добили пацке због услова за рад. Проблем је 
у бројности деце на тренинзима - каже он.
У оквиру рада школе се организују 
креативне радионице са темом 
популаризације каратеа и спорта уопште. 
Обука деце предшколског узраста основним 
карате техникама као основа за учење 
самоодбране и могућност учешћа на 
спортским карате такмичењима. Овај начин 

рада подразумева позитиван здравствени, 
социјално-психолошки и етички аспект 
бављења каратеом, пре свега у смислу 
контролисања и смањења дечијег 
агресивног понашања.
Реализатори програма су дипл. психолог и 
виши карате тренер златко Богатиновски 

као и андрија Богатиновски, дипл. Спортски 
менаџер, лиценцирани карате тренер.

Борилачком вештином против насиља

каРатЕ
за кЛиНЦЕ

тренинзи се 
одржавају 
два пута 
недељно, у 
предшколској 
установи 
“Савски 
Венац”. 
Програмом је 
обухваћено 
укупно 147 
клинаца.

Бесплатна карате школа је значајна за 
децу из више разлога. Можда најбитније 
од свега је то што ће у данашњем 
времену, кроз забаву и дружење, имати 
прави мотив да се баве физичким 
активностима

Влада Милић, заменик председника општине
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Сарадњу између општине 
Савски венац и италијанске 
регије Умбрија активирао 

је Владимир Ђорђевић, директор 
Мултикултиватор-а пре четири године 
кроз пројекат Umbria Jazz Balkanic Win-
dows који Мултикултиватор успешно 
организује од 2005. године.
Овај програм довео је до поновне 
употребе и ревитализације 
заборављеног амфитеатра испред 
музеја 25. мај. После две године 
успешне сарадње у партнерског 
учешћа општине Савски венац 
у реализацији овог пројекта 
успостављени су и формални контакти 
између општине и представника регије 
Умбрија. Обострана заинтересованост 
за сарадњу и лако препознавање 
заједничких интереса и циљева најпре 
у области културне сарадње, а затим и 
у туризму и привреди резултирало је 
потписивањем протокола о сарадњи 
са главним градом италијанске регије 
Умбрија - Перуђом.
Berklee college of Music присутан је на 
Umbria Jazz фестивалу већ 25. година, 

а обзиром да је партнер Берклија у 
овом делу света опет Мултикултиватор 
који је претходне године организовао 
историјску посету Berklee college of Mu-
sic Београду, било је лако спојити лепо 
и корисно. Савски венац расписује 
конкурс за две стипендије за Berklee 
school of Music у оквиру Umbria Jazz 
Clinics програма овог лета у Перуђи и 
заједно са градом Перуђа у потпуности 
покрива трошкове пута, боравка и 
учешћа у летњој сколи за двоје младих 
музичара, а један од њих добија 
пуну стипендију Беркли колеџа за 
петонедељни програм следеће године 
у Бостону.
Желећи да овој сарадњи, која је у року 
од само неколико месеци већ дала 
прве конкретне резултате, придода 
још већи значај и подигне је на још 
виши ниво, а опет имајући у виду 
да је Београд кандидат за европску 
престоницу културе 2020. године, а 
Перуђа 2019. године, представници 
два града брзо и лако су се договорили 
о сарадњи на заједничком културном 
путу у току наредној деценији. Тако је 

београдска делегација коју су цинили 
Александар Пековић, председник орг.
одбор. кандидатуре града београда за 
култ.прест.европе, Пеца Поповић, члан 
орг. одбора и Владимир Ђорђевић, 
директор Мултикултиватора у јулу ове 
године, у време Umbria Jazz фестивала 
боравила у Перуђи где је потписан 
протокол о сарадњи два града и где је 
добијена прва званична подршка неког 
града београдској кандидатури.

СаРаДња СаВСкОГ ВЕНЦа и УМБРиЈЕ

култура
која повезује
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Већ више од двадесет година “Berk-
lee College of Music” - највећи 
независни музички универзитет на 

свету и најзначајнија 
институција за студије 
савремене музике 
организује предавања, 
радионице и аудиције 
за доделу стипендија 
широм света.
Прошле године, у 
Београду је у програму 
„ Berklee Clinics - Bel-
grade“ учествовало 
више од 120 младих 
талентованих музичара 
из читаве Србије, али и земаља у региону. 
Од 120 полазника 65 се пријавило и изашло 
на аудицију за пријем на колеџ, а њих 34 
добило је стипендије у укупној вредности од 
1.560.000 долара.

У јулу ове године општина Савски венац 
финансирала је одлазак двоје младих 
музичара на „ Berklee College of Music“ 

у Перуђи у време 
фестивала „Umbria 
Jazz“. И овај потез 
показао се успешним 
и оправданим јер су 
и том приликом наши 
талентовани музичари 
награђени вредним 
стипендијама. 
Од 9. до 18. новембра 
2010. у Београду ће 
бити одржани инфо 
сешн, радионице и 

наступи састава које предводе музичари 
који су добили стипендије на клиникама 
у Београду и Перуђи. Жеља нам је да том 
приликом широј јавсности представимо ове 
младе и талентоване музичаре.

Berklee Clinics - Belgrade 
представља 

09.11. К.Ц. „ГРАД“ у 22h Sessions 
with scholarship winners (улаз 
слободан)
16.11. К.Ц. „ГРАД“ у 22h Sessions 
with scholarship winners (улаз 
слободан)
18.11. - Wisiting Artistic Clinics - 
клиника за бубњаре у свечаној сали 
ФМУ (Бранко Поповић, добитник 
„Avedis Zildjian Endowed Scholarship 
Award” - најзначајније награде на 
одсеку за удараљке на Berklee Col-
lege of Music) 
29.11 Позориште на теразијама, 20h 
Alumni night: 
Марко Ђорђевић / Васил Хаџиманов 
/ Бранко Тријић Трио (улаз 
слободан)

Berklee Clinics

65 одржаних аудиција
$1.560.000 укупна вреднст одобрених стипендија

34 студента којима је одобрена стипендија
клиника у бројкама

ПРОГРаМ СВЕтСкОГ МУзичкОГ УНиВЕРзитЕта У БЕОГРаДУ



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, 20-61-904
Немања Перишић-Петовар, 20-61-778, 20-61-904
Мијодраг Јањић,20-61-800
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, 20-61-768
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, 20-61-712
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, 20-61-352
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, 20-61-794

заменик начелника и референт 20-61-796, 20-61-797
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, 20-61-776
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 20-61-780
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, 20-61-800, 20-61-769, 20-61-904
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 20-61-842
ЈП ПОСЛОВНи ПРОСтОР СаВСки ВЕНаЦ
кнеза Милоша 99 361-53-80, 361-53-95
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