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зИМИ У
сУсРет

Општина Савски венац 
се активно укључује у 

акције чишћења снега, а као и 
претходне године грађанима 
су подељени пакети соли преко 
њихових месних заједница, 
као и лопата за чишћење 
снега путем кућних савета. 
Они који то нису учинили, свој 
пакет могу преузети. Поред 
тога, општина је ангажовала 

четрдесетак волонтера и 
додатну механизацију за случај 
сметова. На тај начин и са 
радом координационог центра, 
општина ће на прави начин 
руководити радовима за које 
су задужени Јавна комунална 
предузећа „Београд пут“ и 
„Градска чистоћа“.
Када за то дође време, грађани 
ће проблеме са ледом моћи да 

пријаве на дежурни телефон 
општинске комуналне службе 
20-61-748.
- Апелујем на житеље Савског 
венца, као и на привредне 
субјекте да испуне своје 
обавезе и почисте снег испред 
својих улаза, како бисмо сви 
били безбедни - каже немања 
перишић петовар, члан 
Општинског већа.

Борба са непогодама

Срећна нова година
и Божићни празници
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На иницијативу 
Националног 
удружења родитеља 

обелеле од рака, Град 
Београд, Републички завод 

за здравствено осигурање и 
ГО Савски венац, уз помоћ 
донатора, финансираће 
реконструкцију и опремање 
зграде ''Докторова кула'', 

намењена боравку деце која 
се лече од рака на Институту 
за онкологију и радиологију 
Србије и Универзитетској 
дечјој болници у Тиршовој. 

Како би се прикупила 
средства за реконструкцију, 
17. децембра је општина 
Савски венац у Кући краља 
Петра, организовала 

ДонАтоРсКо ВеЧе У КУЋИ КРАЉА петРА зА РеКонстРУКЦИЈУ ДоКтоРоВе КУле

Објекат Докторова кула ће бити други дом за породице из унутрашњости, које 
са својом децом долазе у Београд на лечење и терапију

840-1813741-23
БРоЈ поДРАЧУнА зА „ДоКтоРоВУ КУлУ“

зА ДоБРоБИт ДеЦе

Садашњи изглед Докторове куле
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донаторско вече. Овој 
вечери је присуствовало око 
80 званица, а током јануара 
и фебруара наредне године 

биће организоване још две. 
Гости су у оквиру Донаторске 
вечери имали прилику да 
присуствују презентацији 
пројекта ''Родитељска кућа- 
Докторова кула''. 

Родитељска кућа, тзв. 
''Докторова кула'' 
се налази у оквиру 
комплекса Клиничког 
центра Србије, у 
непосредној близини 
две клинике, а њен 
корисник је ГО Савски 
венац. Кућа има око 1200 
квадратних метара. Након 
адаптације имаће десет 
апартмана(са купатилом), 
централну кухињу, 
заједничке просторије за 
одмор и игру, вешерницу 
и канцеларију за 
Национално удружење 
родитеља деце оболеле 
од рака.
Боравак у родитељској 
кући ће деци и 

родитељима понудити 
више од обичног смештаја. 
У њој ће родитељи и деца 
моћи да се друже, као и 

да размењују искустава 
породицама које деле 
исту судбину као и они. 
То ће бити место где 
се окупљају волонтери 
који ће се трудити да им 
заокупе пажњу и забаве их, 
организујући занимљиве 
радионице. У таквом 
простору они ће бити као 
код куће и неће се ни у 
једном тренутку осећати 
усамљеним и одбаченим. 
Овакав вид смештаја је 
један од облика психо- 
социјалне подршке, који 
игра важну улогу у самом 
процесу лечења. 

Обнова овог објекта је 
изузетно тежак задатак, 
јер се ради о згради 
старој 170 година, без 
класичног темеља, без 
електро, водоводних и 
канализационих мрежа. 
Од  потребних дозвола за 
почетак извођења радова 

на објекту, још увек се чека 
на одобрење Завода за 
заштиту споменика. 

Новчана средства 
донација се прикупљају 
на посебном подрачуну 
под називом ГРАДСКА 
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ-
ДОКТОРОВА КУЛА- број 
840-1813741-23.
Докторова кула је кућа 
доктора Бартоломеа 
Куниберта, Италијана 

коме је кнез Милош 
1824. године поклонио 
имање изнад данашње 
Мостарске петље, на 
коме је он сазидао 
кућу са воћњацима и 
виноградима, наслутивши 
да ће једнога дана ту 
бити центар града. По 
овом доктору кућу су 
Београђани убрзо назвали 
''Кула Доктора Kуниберта'', 
а касније скраћено 
''Докторова кула''.

Вече је обележио богат културни програм Председник општине Томислав Ђорђевић

 у разговору са гостима

Будуће место наде за малишане
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приручници подељени скупштинама зграда

КАКо
ВоДИтИ
зГРАДУ
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Од 24. новембра до 
16. децембра, ГО 
Савски венац је 

ораганизовала прва три 
семинара са председницима 
скупштина зграда, на 
којима им је уручено прво 
издање '' ПРИРУЧНИКА 
за скупштине станара 
градске општине''. Позиве 
за ове семинаре је до сада 
добило већ око две стотине 
председника скупштина 
зграда, што представља 
половину од броја 
конституисаних скупштина 
на територији општине. 
За остале скупштине 
зграда, организоваће се 
још неколико оваквих 
семинара, а за оне који 
нису у могућности да им 
присуствују, приручници 
ће бити дистрибуирани 
накнадно.
Овај јединствени приручник 
и његова промоција 
представљају значајан 
део пројекта, везаног за 
иновацију и унапређење 
сарадње ГО Савски венац и 
скупштина зграда на њеној 
територији. На првом од 
њих, Томислав Ђорђевић, 
председник ГО Савски 
венац је председницима 
скупштина зграда 

представио тим који је 
уредио приручник, који 
је, иначе, заједничко дело 
функционера општине, 
начелника одељења и 
запослених.
У Приручнику сваки станар 
Савског венца може да види 
како се правилно формира 
скупштина зграде, како се она 
води, која су права станара, 
како се она ефикасно штите, 
који заштитни механизми 
им стоје на располагању, 
шта могу да очекују од 
општине, у којим општинским 
програмима да учествују, 
шта им општина нуди и друге 
драгоцене информације.
ГО Савски венац је у 
протеклом периоду, сарадњу 
са станарима усвојила као 
један од својих најважнијих 
приоритета. Искуства су 
највише скупљана кроз акцију 
''Наша кућа'', а затим и кроз 
бројне пројекте комуналног 

уређења, локалне акције, 
па све до проблематичних 
ситуација које је општина 
решавала, након притужби 
грађана. У овој мисији 
непроцењиви допринос 
дају управо председници 
скупштина зграда, који 
волонтерски раде тежак и 
одговоран посао.  
На скуповима са 
председницима зграда 
је истакнуто да је прво 
издање Приручника 
алатка, која ће им помоћи 
у њиховом раду, а  да 
је општина отворена за 
измене, предлоге и 
иницијативе за будућа 
издања ове публикације. 
Наглашено је и то да 
иако према важећим 
законским одредбама 
није могуће натерати 
станаре да конституишу 
скупштину зграде, 
житељи зграда које су 

овај посао урадиле, 
биће у предности при 
организовању свих 
општинских активности и 
акција, које ће се убудуће 
реализовати искључиво 
преко скупштина зграда.
На примедбе присутних 
преседника зграда да 
се у свом раду сусрећу 
са низом проблема, 
представници општине су 
обећали помоћ, посебно 
када је у питању израда 
завршних рачуна, које су 
дужни да предају на крају 
сваке године.
Челници општине су 
информисали преседнике 
зграда и о мерама које ће 
општина предузети како 
би ове зиме више помогла 
житељима општине при 
чишћењу снега, као и о 
раду и надлежностима 
новоформиране градске 
комуналне полиције. 

Желимо да до краја 2011. године буде 
конституисано свих 850 скупштина 
зграда, колико их је на Савском венцу. 
До сада их је формирано преко 400, од 
којих је у протеклих седам месеци то 
учинило чак 150

Душан Динчић, начелник општинске управе

Први у низу семинара са председницима скупштина зграда
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Мониторинг центар за школе на савском венцу 

ЂАЦИ поД
БУДнИМ оКоМ
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Повезали смо све школе на Савском венцу, а ускоро ће поред пролаза на 
Зелењаку, у јединствени локални систем видео надзора Савски венац бити 
интегрисане и друге неуралгичне тачке на путу до и од школа наше деце. Уз 
добру вољу, домаће знање и савремену технологију реализоваћемо и друге 
интересантне пројекте намењене нашим најмлађим суграђанима, који су 
увек на првом месту Општине Савски венац

Душан Јевтић, помоћник председника општине

Идеја о увођењу 
видео надзора у 
свим образовним 

установама на територији 
општине Савски венац стара 
је три године. Њен иницијатор 
био је недавно преминули 
одборник у Скупштини 
општине Савски венац, 
Никодим Савић. Првих месеци 
нове године његова визија 
о повећању безбедности 
малишана биће остварена. 
Наиме, у јануару 2011. 
године биће свечано пуштен 
у рад јединствени школски 
мониторинг центар у Станици 
полиције Савски венац .

Како би се максимално 
повећала безбедност наше 
деце Градска општина 
Савски венац је у сарадњи 
са Полицијском управом за 
Град Београд, Полицијском 
станицом Савски венац и 
компанијом „Art Communica-
tion“ увела надзор камерама 
у свим вртићима, основним, 
средњим и специјалним 
школама на територији наше 
општине. 
У Полицијској станици Савски 
венац је формиран посебан 
Мониторинг центар којим 
се прикупљају информације 
како би припадници полиције 
били у стању да адекватно 
и тренутно реагују на сваки 
изазов и претње упућене 
најмлађи грађанима Београда.
Након изненадне смрти 
свима нам познатог Никше, 
Председник општине 
Томислав Ђоређевић, 
посао завршетка овог 
важног пројекта поверио је 
Ненаду Прелићу, Секретару 
скупштине и Душану Јевтићу, 
свом саветнику.
Више од шест месеци прошло 
је у преговорима са великим 

провајдерима Интернета, који 
нису имали разумевања за 
овај несумњиво друштвено 
користан пројекат. Наиме, 
само за проток сигнала од 
школа до станице полиције, 
где је Мониторинг центар, од 
локалне сауправе је тражено 
да плати приближно милион 
динара.
- Ми смо зато покушали на 
заједничком састанку да 
им објаснимо да се ради о 
друштвено корисној ствари да 
би нам директорка компаније 
рекла да би „богати родитељи 
деце са Савског венца требало 
да плате за тај проток сигнала“. 
Нису размишљали о томе 
да се ради о ствари која је у 
интересу безбедности деце - 
прича Ненад Прелић, секретар 
скупштине општине Савски 
венац и додаје да му није било 
јасно како у ствари у којој се 
у центру налази друштвени 
интерес и интерес деце „једна 
компанија види само профит“.
На крају решење је пронађно 
у локалу, на територији 
општине, млади руководећи 
тим из фирме „Art Communica-
tion“ изашао нам је у сусрет и 
одрадили цео посао: проток 
је бесплатан, а поставили су и 
неопходну опрему за систем 
и комуникацију са полицијом. 
Све то без накнаде! - 
закључује он.
Видео надзор обданишта 
на територији Савског 
венца урађен је још пре 
две године, а тренутно је у 
току испитивање и провера 
рада целокупног система 
мониторинг центра. 
Када овај посао буде 
завршен на ред долазе 
средње школе. Са средњим 
школама се практично 
завршава први део пројекта 
у вези са безбедношћу 

деце на територији 
општине Савски венац. 
Дакле, од предшколских, 
преко основних, па све до 
специјалних и средњих 
школа у општини све ће бити 
повезане у систем видео 
надзора.
- Одлучили смо да заменимо 
спољне црно беле камере, 
новим, савременијим 
камерама у боји, које „виде“ 
и ноћу - нагласио је Душан 
Јевтић и додао да је  систем 
видео надзора радио је у 
оквиру школа, изоловано, 
без везе са Полицијом, 
несметано већ две године, 
али је технологија сада толико 
узнапредовала да је било 
неопходно да се мало освежи.
Тренутно је у току и замена 
старих дотрајалих, црно белих 

камера са новим које имају 
знатно већу резолуцију па ће 
одговорни у Полицији моћи 
да виде лице сваког ђака и сто 
је најважније сваког незваног 
госта у шкослким двориштима 
наших школа. 
Замена старих камера и 
умрежавање предшколских 
установа очекује се крајем 
јануара. 
- Овај пројекат трајан 
карактер. Никоме није циљ 
да сада кажемо „готово је“ 
и да онда дигнемо руке 
- објашњава Прелић овај 
захтеван посао и захваљује 
се на помоћи начелнику 
Полицијске управе за 
Београд, Стевану Бјелићу, 
и начелнику Полицијске 
станице Савски венац, 
Владимиру Поповићу.

И зелењАК поД КАМеРАМА
После завршетка повезивања образовних установа, план 
општине је да се и видео сигнал са пролаза на Зеленом 
венцу нађе на камерама јединственог мониторинг центра.
- Идеја је да општина и СУП препознају безбедносно 
интересантна места за заштиту деце, имовине и грађана 
и да све локације буду интегрисане у систему видео 
надзора - каже Ненад Прелић.
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еколошка акција

најпознатији нелетач дошао на савски венац

Две године после своје премијере на Врачару, рециклажни робот 
постављен и у парку код зграде општине савски венац

стИГлА птИЦА!
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на двогодишњицу 
постављања птице 
робот код зграде 

општине Врачар у парку 
поред општине савски 
венац постављена је нова 
интерактивна скулптура 
која позива на рециклажу.
представљању ове 
јединствене скулптуре 
која се напаја соларном 
енергијом присуствовала 
су деца из свих основних 
школа са територије 

општине савски 
венац, као и 

председници општина 
савски венац и Врачар, 
секретаријата за заштиту 
животне средине, 
Удружења „сфера но“, 
Амбасаде Краљевине 
Холандије и координатори 
пројекта националне 
стратегије одрживог 
развоја.
томислав Ђорђевић, 
председник општине 
савски венац, и наташа 
зујовић-Миловановић, 
чланица општинског већа, 
сложили су се да је птица 
робот прави пут да се деци 
на едукативан и иновативан 
начин приближи тема 
заштите животне средине и 
одрживог развоја.
Биљана Висковић, 
председница Удружења 
„сфера но“ и ауторка 
пројекта, рекла је да је 
укупно 25 институција до 
сада помогло реализацију 
пројекта и подсетила да 
овакви интерактивни 
пројекти могу да понуде 

деци нов доживљај 
и изазову позитиван 
одговор.
после официјелног дела 
представљања новог 
„житеља“ савског венца 
уследило је „храњење“ 
скулптуре лименкама, 
након чега је у згради 
општине за најмлађе 
одржана представа 
„прљаво или чисто није 
исто”, где је малишанима 
подељен промотивни 
материјал „Градске 
чистоће“ о потреби и 
разлозима за очување 
животне средине. на крају 
дружења деца савског 
венца прославила су уз 
торту други рођендан 
постављања прве „птице 
робота“.
Циљ поставке нове 
интерактивне скулпуре је 
и најава ревитализације 
„урбаних џепова“, малих 
зелених површина, чијим се 
уређењем обезбеђује бољи 
квалитет живота.

Ово је нешто што ће много 
обрадовати децу Савског 
венца. Они ће овде бити 
стални посетиоци и на тај 
начин се изнова подсећати 
како се чува животна 
средина

Бранислав Кузмановић, 
председник општине Врачар
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Позивам све клинце са Савског венца да 
са својим родитељима посете и нахране 

лименкама новог житеља, птицу робота. 
На тај начин добићете тикет уз помоћ 

кога ћете моћи да преко сајта savskivenac.rs 
играте едукативно-еколошке игрице

наташа зујовић-Миловановић, чланица општинског већа

Представа за клинце

Први „оброк“
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пројекат

Житељи савског венца прикупили више од 15 тона амбалажног отпада

РеКоРДеРИ!
Акција општине Савски венац и 

ЈКП Градска чистоћа „Еко кесе за 
чистији Савски венац” наишла 

је на велики одзив становника наше 
општине. Од почетка јула ове године 
и старта овог успешног пројекта, 
број грађана који су се на овај начин 
укључили у рециклажу увећао се на 65 
одсто. На наше задовољство, овај број 
има тенденцију даљег раста. За само пет 
месеци, захваљујући овом јединственом 
пројекту, прикупљено је више од 15 
тона амбалажног отпада.

Кесе за разврставање отпада и житељи 
Савског венца и даље могу добити 
преко месних заједница и председника 
скупштина станара, а један примерак 
грађани су добили и путем овог 
информатора. До данас је подељено 
17.200 кеса за рециклажу. На 
овај начин, сваки грађанин Савског венца 
добио је прилику да пружи допринос 
чистијој општини и средини у којој живи.
Савски венац је прва општина у Београду 

у којој је почело спровођење пројекта 
примарне селекције и сакупљања 
посебних врста отпада. С обзиром 
на показану спремност грађана да 
њихова општина, па самим тим и град, 
буду чистији, акција ће ускоро бити 
проширена на све градске општине и 
општину Сурчин.
Поред грађана, у акцију су 
укључени и сви привредни субјекти 
на територији Савског венца. 
У свим школама и вртићима 
на општини постављена су 
такозвана „рециклажна звона“ 
за одвајање папира, пластике 
и металне амбалаже. Пројекат 
су подржали и у њега се 
укључили министарства 
спољних послова, одбране, 
унутрашњих послова, као и 
Управа за опште послове 
Владе Републике Србије, 
Клинички центар Србије, 
Медицински факултет и 
многи други.
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У општини се ДКЦ 
Мајдан сматра за 
један од најважнијих 

објеката на читавом простору 
Савског венца, а фокус из 
претходних година – на 
потпуно оспособљавање 
простора за функционисање – 
лагано се у току 2010. године 
преместио на испуњавање 
зграде и комплекса новим 
садржајима.
- Квалитетан рад Мајдана 
је наша константна обавеза 
према деци, пубертетлијама 
и родитељима Сењака и 
свих осталих крајева Савског 
венца. Како је главна фаза 
грађевинских радова 
завршена, сада се трудимо да 
Управном одбору, директору 
и његовим најближим 
сарадницима кроз друге 
врсте захвата обезбедимо 
даље могућности за 
испуњење те наше заједничке 
обавезе, каже Бранимир 
Гајић, члан општинског већа.
Ових дана у просторијама 
ДКЦ Мајдан потписан је и 
уговор за почетак радова на 
уређењу спољног трга испред 
спортске сале који ће из 
садашње својеврсне бетонске 
“ледине” бити трансформисан 
у игралиште за децу узраста 
до 6 година. Тим пројектом, 
општина је желела да омогући 
да Мајдан буде место где 
ће своје прве игре напољу 
имати и најмања деца, поред 
школараца из основних 
и средњих школа којима 
су намењени унутрашњи 
спортски терени и просторије.
- Уређењем трга испред 
сале као простора за игру 
најмање деце, уверен 
сам да Мајдану коначно 
враћамо онај стари дух по 
коме је био деценијама 
карактеристичан не само 
на Сењаку већ и знатно 

шире. Многи 
становници Савског 
венца средњих 
генерација ће се 
лако сетити да 
су знатно пре 
првих утакмица 
фудбала или 
кошарке у оном 
“старом” Мајдану 
ту правили и прве 
кораке када су их 
мајке довозиле 
још као бебе 
у колицима. 
Желели смо да Мајдан 
поред свих садржаја које 
данас има, поново добије 
и ту важну одлику, да буде 
место где ће маме и тате 
Сењака, Топчидерског брда, 
Дедиња, насеља Стевана 
Филиповића, например, 
доводити своје малишане 
на играње на отвореном. 
Стари Мајдан је имао 
испред некадашњег терена 
и такав садржај и деца 
су га масовно користила. 
Данас је то веома савремен 
дечији културни центар, 
али потреба да се направи 
таква једна паралела, 
наравно адекватна новим 
временима и ономе што нам 
пружају ,  препозната је у 
општини, и приступили смо 
одабиру најбољег понуђача 
који ће то да сагради, каже 
Гајић.
На тргу ће се налазити 
више справа за игру, 
љуљашке, клацкалице, 
тобогани, али и клупе и 
столови за 
мајке са 
бебама, а 
читав плато 
ће зарад 
безбедности 
најмлађих 
бити 
покривен 

дебелим слојем посебне 
гуме, тартана. Према 
плану радова и у складу 
са временским условима 
неопходним за квалитетан 
завршетак целокупне 
површине, очекује се да 
ће се већ у наредним 
месецима ужурбаној 
вици основаца и њихових 
мало старијих колега 
са спортског терена, 
придружити и граја 
најмањих клинаца уз 
повике брижних родитеља 
са “тргића”.

- Важно нам је да Мајдан 
буде препознат као центар 
где ће родитељи моћи 
да знају да је учињено 
све да безбедност 
њихове деце буде 
максимална. Недавно смо 
мултифункционални терен 
у “балону” опремили 
посебном полиуретнаском 
заштитом око носећих 

стубова конструкције 
како не би дошло до 
било какве повреде у 
страсти спорстких мечева, 
а сада смо инсистирали 
на тартану као подлози 
за спољни део. Такође, 
обавезан део јавног 
конкурса за справе је 
био и европски стандард 
за безбедност справа 
и подлоге, чиме смо 
упутили јасну поруку шта 
нам је у центру пажње, 
поред саме дечије игре. 
У време мог одрастања, 
тамо почетком 80-их, није 
било ништа необично 
доћи кући огуљених 
лактова или колена на 
“оградици” терена за 
фудбал или са расточених 
дрвених трибина какве 
су некад овде постојале. 
Данас је то све другачије, 
и наравно да је веома 
добро што је то тако, каже 
Бранимир Гајић.       

        

поВРАтАК „стАРоГ
ДУХА“ МАЈДАнА

Будуће место за целу породицу

Уређењем трга за игру 
предшколске деце Мајдану 

враћамо онај стари дух по коме је 
био деценијама карактеристичан 

не само на Сењаку, већ и на 
читавој општини

Бранимир Гајић, члан општинског већа
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Били смо прва општина која је прошле 
године основала овакав фонд. Све веће 

интересовање младих талената, на које смо 
ове године одговорили повећаним фондом 

награда,  само по себи говори о успешности 
пројекта

Горан Богуновић, члан општинског већа

ФонД зА 
БУДУЋност

општина савски венац је преко 
Фонда за младе таленте 
већ другу годину за редом 

спровела конкурс за награђивање 
и стимулисање најуспешнијих и 
најталентованијих младих људи од 
12 до 30 година старости са своје 
територије.

ове године је 67 младих људи 
добило награду од 15.000- 50.000 
што укупно износи 2.7 милиона 
динара, чиме је фонд увећан за више 
од 50% у односу на 2009 годину. 
Добитници су из области образовања 
и науке, уметности, спорта и стручног 
усавршавања, како у земљи тако и у 
иностранству.
Међу овогодишњим добитницима 
је 21 младих људи који су и прошле 
године били добитници. И ове 
године Андреа Арсовић је добитник 
златне медаље на европском 
првенству у стрељаштву које је 
одржано у норвешкој, а прошле 
године је такође донела злато, али са 
Медитеранских игара у Италији.
најмлађе добитнице су из области 
спорта, и то су 12-годишња 
атлетичарка тијана Милојевић и 
теквондисткиња селена Милић.

Друштво које не води 
рачуна о својој младости
не може да се нада
доброј будућности

Љубица поповић
чланица општинског већа
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1. Андреa Арсовић Спорт- златна медаља појединачно (ваздушна пушка) Европско првенство Норвешка 2010.
2. Александра Ћипријановић Образовање-стручно усавршавање на Опсерваторији Ондрејов Астрономског института у Републици Чешкој.
3. Љубиша Пушић  Спорт - за изузетне резултате остварене у фудбалу
4. Арсеније Савић Образовање-  стручно усавршавање  енглеског језика Оксфорд 
5. Луна Милатовић Образовање- Трећа београдска гимназија, одлазак на заседање  Европског парламента у Шпанији
6. Новаку Миљковићу Уметност - за изузетне резултате на такмичењима младих гитариста
7. Петар Ђорђевић Спорт -за изузетнe резултате на такмичењима  у тенису
8. Јoвана Ђорђевић Спорт -за изузетнe резултате на такмичењима  у тенису
9. Андријана Јаковљевић Уметност- за изузетне резултате на такмичењима младих соло певача
10. Ђорђе Ракић Уметност- изузетни резултати на такмичењима  младих виолиниста, математичара
11. Милица Димитријевић Уметност- изузетни резултати на такмичењима младих пијаниста
12. Јаков Јакшић Образовање -  Географски факултет, друштвени ангажман
13. Петар Ивановић Уметност- изузетни резултати на такмичењима младих флаутиста
14. Марко Николић Уметност- изузетни резултати на такмичењима младих пијаниста
15. Милан Ивановић  Уметност- изузетни резултати на такмичењима младих флаутиста
16. Јеленa Ђоровић Спорт – за изузетне резултате на такмичењима у одбојци
17. Анђелa Арсовић Спорт – за изузетне резултате на такмичењима у стрељаштву
18. Игор Бућић Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у стрељаштву
19. Теодора Пушић     Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у одбојци
20. Илијa Митић Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у боксу
21. Алексa  Митић Спорт – бронзана медаља на Европском првенству у боксу
22. Лазар  Митић Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у боксу
23. Невенa  Митић Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у стрељаштву
24. Горан Влајковић Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у стрељаштву
25. Соња Петровић Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у кошарци
26. Јелена Зељајић Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у стрељаштву
27. Мина Крајиновић  Уметност – студијско усавршавање у Шпанији, клавир
28. Дејан Лазић  Образовање - студијско путовање и усавршавање у Институту филологије Украјина.
29. Наташа Васиљевић          Уметност - студијско усавршавање за кустоса на IUAV универзитету у Венецији.
30. Лука  Миљанић  Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у стрељаштву
31. Ема Крајиновић  Уметност – студијско усавршавање у Шпанији, клавир
32. Катарина Ђорђевић Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у плесу
33. Наташа Савовић Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у одбојци
34. Андреа Димић Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у каратеу
35. Теодора Газибара Образовање -за изузетне резултате на такмичењима из италијанског језика
36. Леа Борисављевић Уметност - за изузетне резултате на такмичењима младих пијаниста
37. Маја Пантић Образовање - такмичење из математике
38. Марина Вучковић Образовање - такмичење из математике
39. Филип Брковић  Образовање - студијско усавршавање (Universiti of Cambridge) у Великој   Британији 
40. Данило Стошић Уметност- изузетни резултати у обласити певања-оперски певач тенор
41. Данило Боришић Образовање- специјалистичке студије из економије у Бечу
42. Хелена Поповић Уметност- изузетни резултати на такмичењима младих пијаниста
43. Тамара Поповић Образовање - усавршавање из облати молекуларне биологије
44. Стефан Илић Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у ватерполу
45. Маша Ђорђевић Уметност - за изузетне резултате у области глуме
46. Селена Милић Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у таквонду
47. Александра Степановић Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у одбојци
48. Тијана Милојевић Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у атлетици
49. Миодраг Павличек Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у рукомету
50. Софија Недић Уметност- изузетни резултати на такмичењима младих пијаниста
51. Тамара Танасијевић Образовање - усавршавање из области андрагогије
52. Миљана Бећевић Образовање - усавршавање из области стоматологије у Лондону
53. Ивана Милутиновић Уметност- изузетни резултати на такмичењима младих пијаниста
54. Александра Вуковић Спорт - за усавршавање у области борилачких спортова
55. Игњат Филиповић Уметност- усавршавање у области спортског плеса
56. Бојана Машковић Уметност- усавршавање у области ликовних уметности
57. Марија Јовановић Образовање - усавршавање из области медицинских наука у Мексику
58. Борис Радека Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у рукомету
59. Вук Матовић Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у веслању
60. Милица Ђоровић Спорт - за изузетне резултате на такмичењима у одбојци
61. Владан Илић Образовање – изузетни резултати на грађевинском факултету
62. Теодора Лекић Образовање - усавршавање из области политичких наука
63. Мирослав Мешановић Образовање - усавршавање из области фармацеутске микробиологије
64.Никола Новичић Образовање - усавршавање из области биомедицине
65. Ивана Лазаревић Образовање - усавршавање из области  биологије
66. Невена Лазаревић                 Образовање - усавршавање из области  хотелијерства
67. Марко Гарић Образовање - усавршавање из области електротехнике

ДоБИтнИЦИ нАГРАДА ФонДА зА МлАДе тАленте У 2010. ГоДИнИ
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Говорити о домовима за 
децу без родитељског 
старања и деци која, сем 

другара с којима проводе 
дане и педагога који с њима 
раде, немају своју породицу, 
готово да је беспотребно, ако 
причу не можемо поткрепити 
конкретним примерима 
помоћи и бриге о њима. А 
општина Савски венац заиста 
има шта да каже на ову тему, 
јер се овој деци поклања 
дужна и редовна пажња. 
И, чини се, много више од 
тога, стално се мисли о томе 
и ни једна прилика се не 
пропушта да им се живот у 
дому учини лепшим. И, што 
је још важније – да осете да 
сви бринемо о њима и да је 
цела општина једна њихова 
велика породица. Иако се 

на Савском венцу налази и 
Дом у Звечанској улици и 
мада општина, као и разне 
друге градске организације, 
установе и инситуције и њему 
и његовим штићеницима 
често помажу, овога пута 
осврнућемо се на акције 
и бригу о штићеницима 
Дома „Дринка Павловић“ 
на Сењаку и покушати да 
набројимо само неке од 
акција које су током године 
биле усмерене ка његовим 
штићеницима. А све у жељи 
да им живот буде угоднији и 
да осете да су део друштвене 
заједнице која итекако стално 
мисли о њима.      

Председник Општине Савски 
венац Томислав Ђорђевић 
и начелница Оделења за 

друштвене делатности 
Зорица Штуловић, посетили 
су  на Велики петак, 2. априла, 
Дом за децу без родитељског 
старања „Дринка Павловић“ 
и уручили штићеницима ове 
установе ускршње поклон-
пакете, козметичке сетове 
прилагођене њиховим 
узрастима, посебно за 
дечаке и девојчице. У сусрет 
најрадоснијем хришћанском 
празнику, представници 
општине су донели и пуно 
ускршњих јаја, торти, колача 
и сокова. Посебна радост је 
била представа са правим 
глумицама: Милицом 
Стефановић и Аном 
Баук и мађионичарем 
Драганом Марковићем 
- Конелијем, који су том 
приликом одушевили 

све малишане из дома.
   
Представници општине су, 
такође, и поводом светског 
Дана детета, 31. маја, обишли 
штићенике из „Дринке 
Павловић“. И ово је био 
само један у низу редовних 
обилазака, које општина 
често организује. Овога пута, 
поводом дечјег празника, уз 
слане и слатке „грицкалице“ 
и сокове, општина је децу 
обрадовала тортама, али 
и пригодним културно - 
забавним програмом, који 
им је приредила Јулијана 
Терек и њена „Дневна 
соба вила и вилењака“. 
Том приликом, Христијана 
Поповић, помоћница 
председника општине за 
социјално - хуманитарни рад, 

Брига о деци из дома „Дринка Павловић“

РАВнопРАВно УКЉУЧење
У ЖИВот опШтИне
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је поздравила штићенике 
дома, пожелевши им да им 
сваки дан буде насмејан, 
а деца су узвратила 
забавним програмом, који су 
припремила за своје госте.

Право и несвакидашње 
пријатно изненађење 
штићеници овог дома 
доживели су 19. августа, 
када су са представницима 
општине провели 
незабораван дан на Сави, у 
близини Београдског сајма. 
Ово дружење организовали 
су заједно општина Савски 
венац и ЏЕТ-ски Савез Србије, 
а деца из дома имала су 
прилику да уз стручни надзор 
инструктора возе скутере 
на реци. На крају овог супер 
дружења представници 
ЏЕТ-ски савеза су поделили 
медаље и пехаре свима 
који су били довољно 
храбри да се испробају овом 
занимљивом спорту.   

И у оквиру Fish-Festa који је 
првог викенда у септембру 
одржан поред Дунава, код 
Небојшине куле, општина 
Савски венац је, заједно 
са Удружењем „Дунав у 
срцу“, организовала у петак, 
3. септембра, на сплав-
ресторану „Воденица“, 
ручак за штићенике 
Дома. На менију су том 
приликом биле „њоке са 
морским плодовима“, а 
поред 50-ак младих из 
„Дринке“ гости су били и 
чланови породице особа са 
Дауновим синдромом који 
по специјалном социјалном 
програму, уз помоћ општине 
Савски венац, живе у 
заједничком домаћинству на 
Малешком брду.   

Представници ГО Савски венац 
су и у оквиру Дечје недеље, 
6. октобра,  посетили Дом 
„Дринка Павловић“ и његове 
младе станаре обрадовали  
пригодним поклонима. 
Штићеници овог дома, о 
којима општина континуирано 

води рачуна, овога пута су 
добили сто за стони-тенис, као 
и прегршт слаткиша које им је 
поново обезбедила компанија 
„Нестле“. Дом су тога дана  
посетили Дуња Станојевић, 
заменица начелника 
Општинске управе, Бранимир 
Гајић, члан Општинског већа, 
Ненад Прелић, секретар 
Скупштине општине, као и 
Зорица Штуловић, начелница 
Одељења за друштвене 
делатности. Истим поводом 
и овом приликом слаткише 
је добила и петочлана 
„породица“ особа са Дауновим 
синдромом, из улице Стевана 
Филиповића, којима ГО Савски 
венац помаже на различите 
начине већ три године.

Најзад, пред само закључење 
овог броја „Савског венца“, 
представници општине, 
међу којима су били: Дуња 
Станојевић, заменица 
начелника Општинске 
упрве, Мијодраг Јањић, 
члан Општинског већа и 
Зорица Штуловић, начелница 
Одељења за друштвене 
делатности, информисање  и 
месну самоуправу, посетили 
су „Дринку“ и 24. децембра 
и заједно са аниматорима 
приредили деци леп програм 
у ком су учествовали и сами 
домаћини. Том приликом, 
свечано су им, као и сваке 
године, уручени укусни 
новогодишњи пакетићи, а 
Вељко Шукало, председник 
Џет-ски савеза Србије уручио 
им је медаље, као знак лепе 
сарадње.  

- Трудимо се, колико је у 
нашој моћи и колико имамо 
времена, а за 
ову децу га 
морамо имати, 
да им живот у 
дому учинимо 
лепшим и 
да осете 
сву љубав и 
пажњу коју 
им можемо 
пружити, каже 

нам тим поводом Дуња 
Станојевић, заменица 
начелника Општинске 
управе Савског венца, док 
њен колега из Општинског 
већа Мијодраг Јањић 
додаје:
- Нашу бригу о њима 

наставићемо и убудуће, 
тако што ћемо организовати 
и посебан рад са њима у 
културним и спортским 
секцијама, па ћемо у овом 

дому формирати позоришну 
секцију и помоћи им да 
направе своју представу, 
баш као што ћемо и 
најталентованије од њих, 
који су за то заинтересовани, 
укључити у „Малу школу 
рокенрола“ коју управо 

покрећемо. И од једних и 
од других очекујемо да их 
већ следеће године видимо 
и међу учесницима нашег 
СВУРФ-а.

Специјалитети на Фиш Фесту

Незабораван дан на Ади

Бригу о деци наставићемо не 
само кроз разне хуманитарне 

акције, већ и њиховим 
укључивањем у културне, 

спортске и друге различите 
садржаје општине

Мијодраг Јањић, члан општинског већа
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Општина Савски 
венац почетком ове 
године почела је са 

спровођењем пројекта SPINE, 
који представља дијалог у 
урбаном планирању на тему 
енергетске ефикасности 
у зградама од културно-
историјског значаја. Прва 
година је на измаку, а улога 
лидера која нам је поверена, 
у потпуности је оправдана!
Осим Општине Савски венац, 
у овом пројекту учествују и 
Привредна комора региона 
Венето (Италија), Привредна 
комора региона Cherkasu 
(Украјина), градови Лабин 
(Хрватска) и Cappella Magiore 
(Италија), ЕГЕ истраживачки 
центар Универзитета Ебилтем 
из Измира и Државни 
универзитет Владимир из 
Русије. Улога Општине Савски 
венац у овом пројекту је 
координација активности 
свих партнера, а као вођи 

пројекта поверена нам је улога 
комуникације са Европском 
канцеларијом у Москви, која 
надзире овај пројекат.

ЈЕДИНИ СА БАЛКАНА
Од велике је важности то 
што се овај пројекат, чија 
прва година се навршава, 
финансира из ENPI програма, 
те да је наша општина једини 
вођа пројекта са Балкана. 

Поред нас, друге пројекте 
из ове линије финансирања 
воде градови као што 
су Марсеј, Франкфурт, 
Венеција…

Добра пракса и квалитетно 
вођење управе, какво је 
у Општини Савски венац, 
знали су да препознају 
у Европској унији, због 
чега нам је и поверен на 
управљање пројекат овог 
ранга. 
Такође, од велике је 
важности и то што је ово 
први пројекат, али не и 
једини, за који су одобрена 

средства, а за који је наша 
општина аплицирала са 
партнерима из Венета. 
ЗАШТИЋЕНИ ОБЈЕКТИ
Тема пројекта је размена 

искустава везаних за 
мере штедње енергије у 
заштићеним објектима, 
имајући у виду 
ограниченост активности 
због рестриктивних услова 
прописаних од стране 
Завода за заштиту споменика 
културе, министарстава и 
других. Сваки од партнера је 
представио своја досадашња 
искуства и предложио 
најуспешнија решења до 
којих се дошло локално. 
Такође је урађена 
упоредна студија 
законских прописа и 
анализа правног пута за 
реконструкцију објекта и 
спровођење мера штедње 
у свакој појединачној 
земљи,  а и предложена 
су решења и измене 
закона који би довели 
до хармонизације са 
европским прописима у 
истој области. 

прва година пројекта о урбаном планирању енергетске ефикасности показала да смо 
заслужено добили улогу лидера колегама из европске уније

наша општина једина са подручја Балкана којој је поверено вођење пројекта SPINE

сАВсКИ ВенАЦ постАо
УзоР еВРопЉАнИМА
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РЕКОНСТРУКЦИЈА КУЋЕ 
КРАЉА ПЕТРА
Општина Савски венац је 
представила своја искуства 
у реконструкцији Куће 
краља Петра и бизнис 
центра општине, који 
треба да буде отворен 
почетком 2011. године у 
Улици кнеза Милоша 47. 
Нашим партнерима је била 
интересантна и рециклажа 
простора, као и проналажење 
нове намене за стари 
царински магацин, у коме се 
данас налази КЦ Град. 
Представили смо и наш ГИС, 
те начине коришћења 
ради боље енергетске 
ефикасности општине.
Наш сервис, који је 
доступан грађанима 
преко нашег интернет 
портала, привукао 
је доста пажње на 
презентацијама у 
Украјини и Русији.

пАРтнеРИ
У пРоЈеКтУ

општина савски 
венац формирала је 
ове године, упркос 

економској кризи, Канцеларију 
за пројекте европске уније, чији 
посао је образовање, праћење, 
проучавање и имплементација 
европских интеграционих 

процеса и изградње, као и 
јачање институционалних 
капацитета Градске општине 
савски венац ради бржег 
укључивања србије у 
главне европске политичке 
и економске токове. наша 
општина је тиме, захваљујући 
својим запосленима, показала 
да је у стању да спроводи 
такве пројекте, као и да има 
могућности да помогне 
другим организацијама и 
институцијама да конкуришу 
и добију средтва из европске 
уније.

с нАМА лАКШе До еУ
Ако се у обзир узме 
чињеница да европска унија 
локалну заједницу види као 
носиоца промена у којој је 
је препознала партнера за 
спровођење активности на 
путу ка породици европских 
држава, успех који је 
постигнут у овој години још 
више добија на тежини.
Канцеларија за пројекте 

европске уније замишљена 
је као средство које треба 
да пружи помоћ и формира 
мрежу партнерских 
организација са којима ће 
заједно да аплицира за 
средства европске уније по 
разлицитим основама.

КРИзА нИЈе ИзГоВоР
због економске кризе 
општина савски венац 
није била у могућности да 
запосли нове људе, пошто су 
то налагале мере штедње и 
смањење јавне потрошње, 
али... Иако Канцеларију 
чине запослени у нашој 
општини, који су ангажовани 
на пројектима, ту су и 
експерти који су по пројекту 
ангажовани уговорима о делу 
које финансира директно 
европска унија. на овај начин 
нова радна места отворена 
су без оптерећења за буџет 
општине. Канцеларија ће се 
налазити у оквиру Бизнис 
центра општине у Улици 
кнеза Милоша 47, који ће 
почети са радом почетком 
наредне године.
- Чињеница је да србија 
и њене институције имају 
проблем да не користе у 
довољној мери фондове 
који су нам на располагању, 
али је зато савски венац 

прекинуо са том лошом 
праксом - каже немања 
петровић, саветник 
председника општине 
и додаје да ће један од 
главних циљева бити помоћ 
осталим установама на 
савском венцу и у Београду.

еВРопА нАМ ВеРУЈе
Иако кратко постоји, 
Канцеларија је већ успела 
да победи на конкурсу 
„Exchange3” и квалификује 
се за средства еУ. А и други 
пројекти које је канцеларија 
предложила задовољили 
су стандарде и захтеве 
за добијање средстава 
из програма „Exchange3” 
који финансира европска 
унија, а намењени су 
унапређењу управе. такође 
смо конкурисали на још 
два места за средства за 
уређење летње позорнице 
и формирање Иновативног 
центра за индустријски 
дизајн.
Канцеларија је и иницијатор 
формирања Бизнис 
инкубатора за индустријски 
дизајн, који би требало да 
почне са радом почетком 
априла 2011. године, а за 
чије функционисање су 
обезбеђена средства у већини 
фондова европске уније.

Канцеларија за пројекте европске уније општине савски венац премашила очекивања

знАњеМ И стРУЧноШЋУ
ВоДИМо пРоЈеКте еУ
економска криза није била изговор, већ додатни мотив да 
општина савски венац да заслужи даље поверење европске уније

Недовољна информисаност и непознате процедуре за 
аплицирање само су неке од ствари које отежавају локалним 
самоуправама да конкуришу за средства. Наш циљ у следећој 

години ће бити да што више локалних партнера информишемо 
о могућностима и оспособимо да самостално конкуришу и да на 

тај начин допринесу нашој општини и овом граду
немања петровић, помоћник председника општине
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REMORKER

РеМоРКеР
нА поКлон

Ученици Школе за 
бродарство, бродоградњу и 
хидроградњу највероватније 

ће током 2011. године добити 
првог припадника своје флоте. 
наиме, ова школа је поднела 
захтев Дирекцији за управљање 
одузетом имовином стеченом 
криминалом за добијање једног 
реморкера који се налази у 
њиховом власништву.
- не знам порекло брода. 
знам само да се налази у 
рукама Дирекције. они су нас 

контактирали у вези са бродом и 
питали су нас  да ли знамо некога 
ко би могао да дође и изврши 
његову процену - прича тања 
Ђокић, директорка ове школе.
- Реморкер је вероватно био 
предвиђен за лицитацију. У том 
разговору ја сам им предложила 
ди би брод могао да припадне 
школи, пошто наша установа нема 
школски брод. после тога сам им 
упутила званичан захтев, а како 
процедура предвиђа, ми сада 
чекамо закључак Владе србије, 

пошто је директор поменуте 
дирекције сагласан са нашом 
идејом - каже она и додаје да је 
Бродарска школа, као установа 
смештена на савском венцу, у 
оваквим пројектима увек добијала 
значајну подршку од општине 
савски венац, што и сада очекује. 
Управа школе се нада да ће у 
случају да реморкер припадне 
њима, општина помоћи и 
финансијски, како би се реморкер 
адекватно опремио за бродарце са 
савског венца.

Бродарска школа поднела захтев за добијање брода
од Дирекције за управљање одузетом имовином
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Крајем септембра ове године 
на Савском венцу је започет 
планирани групни, едукативно 

искуствени рад са старима. Првобитно 
је планиран рад са женском 
групом старијих жена које су од  
општине тражиле ту врсту услуге. 
Активности ове групе су се одвијале 
сваког  четвртка од 17 до 19 сати 
у просторијама Црвеног крста на 
територији општине Савски венац.  
Број учесника радионице је варирао 
у зависности од теме, с тим да је 
кроз групе прошло наших 20 старијих 
суграђана. На почетку су биле само 
жене а касније су се прикључили и 
неки мушкарци старији активисти 
црвеног крста.
Иницијатива коју је покренула 
општина представља један од 
покушаја да се овакав вид подршке 

старима интензивира и осавремени 
на локалном нивоу.  Групни рад са 
старима у локалној заједници се 
подударио са потребама активиста 
старих у оквиру Црвеног крста. Групе 
су, по циљу, организоване у виду 
групе за подршку с елементима 
едукативног и саветодавног 
карактера. 
Прихватање и прилагођавање старих 
на промену дотадашњег социјалног 
статуса и социјалних улога као и 
редефинисање породичних односа и 
успостављање  нове организације и 
равнотезе 
у ширем 
и ужем 
породичном 
окружењу, 
циљеви су 
програма. 

Група старих је показала велику 
потенцијалну психолошку снагу и жељу 
за активним укључењем и дружењем.
Основни циљ рада ове групе је 
оснаживање - ово је и вредност и 
циљ групног рада. У овом процесу 
помоћу којег особа која је нпр. губитак 
социјалног статуса и социјалне улоге 
доживела као губитак идентитета, 
може добити подршку да развије 
и повећа вештине коришћења 
интерперсоналних утицаја  и извођење 
важних социјалних улога.

ова форма групног рада  је показала да стари итекако имају шта да понуде заједници и буду 
од користи у многим областима ванинституционалне заштите и сарадње са младима.

саветодавно- терапијски и превентивно едукативни групни рад са старијима

УМеЋе ЖИВЉењА

Рад са старима је усмерен на 
подршку за њихово успешно 
прилагођавање на ову фазу 

животног циклуса
Христијана поповић, помоћница 

председника општине
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савсковеначки урбан фест сВУРФ 2010.

нАЈМАсоВнИЈИ И 
нАЈБоЉИ До сАДА

У три фестивалске области виђено је 35 
рок бендова, 30 позоришних представа 

и 120 од укупно приспелих 200 ликовних 
радова. на фестивалу је наступило око 700 
основаца, средњошколаца и омладинаца 

са савског венца, а програме је пратило 
преко 6.000 гледалаца

Четврти по реду 
Савсковеначки урбан 
фест СВУРФ 2010. 

потукао је све досадашње 
рекорде. Како оне мерљиве, 
који се тичу броја учесника 
и гледалаца, тако и оне који 
се тешко могу измерити, а 
односе се на квалитет. Јер, 
не само да је општи утисак 
публике, организатора и 
чланова три стручна жирија, 
да је све било на вишем нивоу 
него претходних година, 
него је то и логично у односу 
на дијалектичко правило 
„преласка квантитета у 
квалитет“. Овоме треба додати 
и досадашњи „минули рад“, 
скопчан са искуствима из 
претходних година, тако да 
ове године ни у једној области 
није било лоших и „случајно 
залуталих“, него су сви учесници 
итекако добро знали на 
какав фестивал се пријављују 
и у каквој конкуренцији ће 

наступати. Отуд и не чуди 
податак да су се готово две 
трећине учесника у музичкој и 
сценској области нашле међу 
награђенима, као и шестина 
изложених ликовних радова, 
где је још много оних који то 
завређују, нажалост, остало 
ненаграђено.

РОК ВЕЧЕ У СКЦ-У
Већ по традицији СВУРФ је 
отворен рок-свирком у великој 
сали Студентског културног 
центра 24. новембра, на којој 
се од 38 пријављених појавило 
чак 35 бендова из основних и 
средњих школа, као и неколико 
група „из краја“. Простор нам 
не дозвољава да на овом 
месту пишемо о свима њима 
понаособ (имена награђених 
имате посебно дата) али је 
општа карактеристика целе 
вечери била дивна енергија 
и лепа атмосфера која је све 
време владала у сали у којој 

су заједно за своје школске и 
„крајске“ другаре, али и за све 
који им се допадају, „навијали“ 
и они најмлађи основци, од 
десетак година, тинејџери 
којих је и било највише, старији 
средњошколци, до студентске 
омладине. И сви су подједнако 
уживали уз поп-песмице оних 
млађих, рок-стандарде нешто 
старијих, све до тврђег тешко-
металног звука, хип-хопа, панка 
и других рок-жанрова које 
су свирале „групе из краја“ и 
„демо бендови“.. 
И ако већ некога од свих 
њих треба истаћи то су већ 
стандардно добри: дует „Free 
Entrance“, Дана Гашић, групе 
из Четврте и Гимназије „Свети 
Сава“, као и из Школе за дизајн, 
неколико одличних „група из 
краја“ и посебно нове наде од 
којих су посебно симпатична 
била деца из школе „Стефан 
Немања“ са својим осмочланим 
бендом (пет певачица) „Rock-

squared“, као и нове звезде 
СВУРФ-а Милица Маринковић 
и Ахмед Јусуфспахић, који су 
са својом интерпретацијом 
дуета Риане и Еминема 
натерали целу салу да пева и 
игра са њима. Својом, за ову 
конкуренцију професионалном 
интерпретацијом, публику 
је одушевила и студенткиња 
Александра Ђоковић, али и 
готово сви који су те вечери 
изашли на „стејџ“ СКЦ-а.

ПОЗОРИШНИ МАРАТОН У 
ТЕАТРУ 78
Позоришни део СВУРФ-а 
одржан је 27. и 28. новембра 
у сали Театра 78 и на њему 
је у оба дана изведено по 
15 представа. Првог дана 
наступали су средњошколци, 
а сутрадан основци, с тим 
да су чланови Мале школе 
глуме „Машкга“ са своје две 
представе, иако су претежно 
тинејџерског узраста, 
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отворили и први и други дан. 
Међу средњошколцима, уз 
стандардно добре представе 
Гимназије „Свети Сава“ и 
Четврте, као и три добре 
монодраме из Филолошке, 
посебно су одушевили ученици 
нове Уметничке школе 
АРТИМЕДИЈА са Сењака у 
чијој колаж-представи смо 
видели неколико изразитих 
талената од којих у будућности 
можемо пуно очекивати. 
Међу њима се, атрактивношћу 
улоге коју је сама написала и 
осмислила, посебно истакла 
Маша Ђорђевић, коју смо 
такође видели и у „Женско-
мушким разговорима“ њене 
дојучерашње Гимназије „Свети 
Сава“. Бааш као и ученица 
четвртог разреда „Радојке 
Лакић“ Нина Раца која је такође 
играла у две представе или 
још млађа Сара Јусуфспахић 
из „Његоша“ у улози Пипи 
(дуге чарапе), док је Вања 
Драгишић из Уметничке 
групе „Нешто креативно“ 
одушевила својом драмском 
минијатуром у представи 
„Десет година после“. 
Генерално, уз констатацију да 
је било чак неколико одличних 
представа из основних школа, 
од којих су се атрактивношћу 
поново издвојиле девојчице 
из Плесне трупе „Ред Стар“ 
из „В.Р.Путника“, утисак је да 
је било много више сјајних 
глумица, тако да ће момци 
морати да се потруде да би 
заслужили место у „Best of“ 
екипи, са којом се планира рад 
на једној „озбиљној - (полу)
профи“ представи.

ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА
Реномиране галерије, као што 
су СКЦ и Музеј 25. мај, ове 
године замењене 
су 

свечаном 
општинском 
салом у којој 
је ликовна 
изложба 
отворена 30. 
новембра. 
И, поред 
извесних 
тешкоћа, то 
се показало 
као прави 
потез, јер 
изложбу 
(која још увек 
траје и која 
је по општем 
мишљењу 
све 
одушевила) 
је у овом 
простору 
видело на хиљаде 
посетилаца, свих који су у ове 
предновогодишње дане, било 
којим поводом, боравили у 
овој сали. Осим да је било 
много дивних радова, који се 
још увек могу видети све до 
Божићних празника, најбољи су 
и на општинским календарима 
и честиткама, као и на сајту 
Канцеларије за младе, тако да 
ће ликовни део овогодишњег 
СВУРФ-а најдуже бити доступан 
свима које занима.

ЗАВРШНО ВЕЧЕ
Шта рећи о Завршној вечери 
овако квалитетног СВУРФ-а, 
кад су и сами организатори 
муку мучили што у програм не 
могу да сместе ни све оне које 
су наградили, па су предност 
добили најатрактивнији (иако 
је можда било и квалитетнијих) 
који могу два сата да држе 
пажњу публике у сали. Тако су, 
посебно из театарског дела, 
предност добили певачко-
плесни одломци из представа. 

А публику у препуној 
сали Театра 78 су и 

те вечери, 17. 
децембра, 

одушевили 

углавном они које смо већ 
поменули, па је, што већ 
постаје обичај, у дивној, готово 
слављеничкој, атмосфери, 
било и хорског певања и 
аплаудирања у ритму музике 
и овација и свега што чини да 
једно овакво вече дуго остане у 
сећању.
Ово дивно вече, 
као и овогодишњи 
СВУРФ завршени 
су спектакуларним  
извођењем песме „Дајте 
шансе миру“ (Give 

Peace A Chance) коју су 
заједнички (са неколико 
„увежбаних“ солиста који 
су радили са Жељком 
Савићем који ће убудуће 
за њих држати и „Малу 
школу рокенрола“) 
отпевали сви учесници 
ове вечери, као и сви 
из публике који су били 
вољни да им се у томе 
придруже. Овога пута 
у част Џона Ленона и 
сећања на 30-годишњицу 
његове трагичне смрти, 

сВУРФ ИзДАњА
Као и претходних година СВУРФ је своје учеснике обрадовао 
лепим издањима која ће им остати као драга успомена на наступ 
на овом фестивалу.
n Са рок-вечери издат је CD са снимцима 22 (од укупно 35) групе 
и појединца који су наступили у СКЦ-у 24. новембра. Овај диск 
добили су сви учесници музичког дела фестивала као и неки други 
награђени у склопу свог поклон-пакета
n И ове године издат је DVD са снимцима прошлогодишњег 
СВУРФ-а. са рок-концерта у СКЦ-у, са завршне вечери, као и са 
Ноћи СВУРФ-а у Ноћи музеја, уз још неколико бонуса
n Ликовни део СВУРФ-а и ове године пропраћен је лепим 
каталогом на ком је заступљено 106 од око 120 изложених радова 
n На луксузном општинском новогодишњем календару, 
који је и ове године штампан, заступљено је 16 награђених 
ликовних радова, од којих је шест штампано и на општинским 
новогодишњим честиткама ЧлАноВИ 

ЖИРИЈА
Посебно се захваљујемо уваженим 

члановима жирија који су своје драгоцено 
време, без икаквог хонорара и из чистог 

ентузијазма, поклонили СВУРФ-у. А то су: блуз 
певачица Драгана Мицковић, Александар Петровић 

– Аца Селтик, фронтмен „Ортодокс Келтса“, Бранко 
Рогошић, Бане Локнер и Душко Антонић, рок-новинари 
и публицисти (музичка област), Ана Недељковић, Тамара 
Хоџић и Зорка Антонић, академске сликарке, Иван 
Георгиев, графички дизајнер и Ненад Симић, љубитељ 
уметности и колекционар (за ликовну област), Бранка 

Бајић, позоришни педагог, специјалиста за сценски 
покрет, Србољуб Божиновић, позоришни, 

филмски и ТВ редитељ, Милош Ђуричић, 
глумац, Жељко Савић, музички и 

филмски продуцент и Душко 
Антонић, позоришни 

продуцент и 
организатор 

СВУРФ-а (у 
позоришном 

делу).

Календар са радовима учесника СВУРФ-а

Представа „Брод занесењака“
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нАГРАДе И ДИплоМе нА сВУРФ-у 2010.
Андријанa Јаковљевић и Емилија Спаић из Групе „FREE ENTRANCE“, 
награда за постојаност и одлично певање.
Дана Гашић из ОШ „Војвода Мишић“, награда за храброст у избору 
песама и сјајну интерпетацију
Селена Протић из Школе за дизајн, награда за квалитет у 
самосталном наступу – реситалу на бас-гитари
Група „APHELION“ из Медицинске школе, награда за храброст у 
избору тешког репертоара и изванредан сценски наступ
Група „КАКО“ из Гимназије „Свети Сава“, награда за најбољи звук 
бенда
Александра Ђоковић, студенткиња Економског факултета, награда 
за изванредну интерпретацију
Група „КОЛАЧИЋИ“ из ОШ „Војвода Радомир Путник“, награда за 
изванредну интерпретацију песме која осликава дух СВУРФ-а
Вокално-инструментални ансамбл (ВИА) „ДНО“, награда за ауторски 
рад и ангажоване текстове
Милица Маринковић и Ахмед Јусуфспахић из ОШ“Петар Петровић 
Његош“, награда за одлично извођење песме која је изазвала 
највеће одушевљење публике 
Група „ROCKSQUARED“ из ОШ „Стефан Немања“, награда „Младе 
наде савсковеначког рокенрола“
Михаило Станисављевић, из групе „DISTANCE“, награда за 
изванредну вокалну интерпретацију песме групе „DOORS”
Група „IN PROGRESS“ из Школе за дизајн, награда за песму „I Love 
Rockеnroll“, која одлично осликава дух СВУРФ-а
Јовану Ђелићу из групе „HOUSE OF GENRE“ из Школе за дизајн, 
нагарада за одлично свирање бубњева
Игору Хорозовићу из групе „КАКО“, Гимназије „Свети Сава“, награда 
за  одлично свирање соло-гитаре
Група „DNK“ из Бродарске школе, нагарада за текст и интерпетацију 
песме „Идем у школу, а не могу да је гледам“ 
Група „ДАЛТОНИ“ из Војне гимназије, награда за постојаност у раду, 
све бољи звук и први наступ са ауторским песмама
Маша Ђорђевић из Уметничке школе АРТИМЕДИА, награда за сјајан 
ауторско-глумачки рад  
Нина Раца из ОШ „Радојка Лакић“
За изванредан глумачки рад у две представе
Вања Драгишић из Уметничке групе „Нешто креативно“, награда за 
глумачку минијатуру у представи „10 година касније“
Сара Јусуфспахић из ОШ „Петар Петровић Његош“, награда за 
насловну улогу у представи „Пипи забавља Тетка Лаку“
Плесна трупа „РЕД СТАР“ из ОШ „В.Р.ПУТНИК“, награда за 
најатрактивнију представу „Пирати“
Јована Рашевић из ОШ „Исидора Секулић“, награда за одличну 
глуму у две представе
Мина Здравковић из ОШ „Исидора Секулић“, награда за одличну 
глуму 
Јован Стаматовић – Карић, награда за ауторску музику у представи 
„Нит“ уметничке групе „Нешто креативно“
Драмска група из Гимназије „СВЕТИ САВА“, награда за женски део 
екипе у представи „Женско-мушки разговори“
Драмска група из Четврте гимназије, награда за ауторски рад и 
мушки део глумачке поделе у представи „Петпарачке приче“
Драмска група из ОШ “Војвода Мишић“, награда за одлично 
урађену коцкарску сцену у представи „Љубав и други злочинци“
Драмска група из ОШ „Радојка Лакић“, награда за ефектан крај - 
песму и поруку у представи „Очистимо планету“

Драмска група из ОШ “Војвода Радомир Путник“, награда за 
авангардну поетику представе „Брод занесењака“
Драмска група из ОШ “Исидора Секулић“, награда за ефектну 
младалачку представу „Michael Jackson is alive“ која је највише у 
духу СВУРФ-а 
Уметничкој школи АРТИМЕДИЈА, специјална диплома за нови 
креативни потенцијал на савсковеначком културном небу
Драмској групи из ОШ „Стефан Немања“, награда за сцену модне 
ревије у духу еколошке акције
Милици Ристић из Угоститељско-туристичке школе, Теодори 
Поповић из ОШ „Петар Петровић Његош“, Марији Николић из 
Школе за дизајн, Мини Крстајић из Школе за дизајн, Ђорђу 
Огризовићу из ОШ „Петар Петровић.Његош“, Кит Нагаи из 
Школе за дизајн, Јовану Сертићу из Школе за дизајн, Михајлу 
Петровићу из Школе за дизајн, Ивани Пауновић, Јовани 
Адамовић, Марији Кордић 
и Анастасији Кнежевић из ОШ „Стефан Немања“, Смиљани и Софији 
Стојановић и Јелени Лукачевић из ОШ „Петар Петровић.Његош“, 
Андријани и Милици Луковић из Угоститељско-туристичке школе, 
Петру Петровићу из Бродарске школе, Теодори Вујић и Александри 
Ломић из ОШ „Стефан Немања“, Дејану Ђуровићу из Војне 
гимназије, Николи Косићу из Школе за дизајн, Станици Младеновић 
из Школе за дизајн, Анђи Бајчетић из Школе „Стефан Дечански“, 
Филипу Бојићу из ОШ „Петар Петровић Његош“, свима за ликовне 
радове и плакате, као и Марији Благојевић, Барбари Вучинић, 
Сари Бабић, Теодори Илић, Дарји Младеновић, Анастасији Глиџић, 
Велимирки Дамјановић, Андреји Џонкић и Милици Живковић из 
Школе за дизајн за одличне фотографије.

спеЦИЈАлне ДИплоМе добили су:
Група „MUSIC ANGELS“ из ОШ „Радојка Лакић“, за одлично одабрано 
име бенда 
– да га одрже и да се за следећи СВУРФ још боље припреме
Група „NOT ME“, за ауторски рад и да истрају у њему
Катарина Совиљ из Четврте гимназије, за самостални „One Woman 
Band“ наступ
Мала школа глуме „МАШКГА“, за изванредан педагошки рад са 
децом и две одличне ансамбл-представе
Драмска секција Филолошке гимнмазије, за одличан језичко-
дикцијски рад са ученацима у три монолога
Драмска група из ОШ „Радојка Лакић“, за најопуштенију и 
најшашавију представу 
„Један кувар, једна златна рибица и три рецепта за белог зеца у 
маринади“
Драмска група из ОШ „Радојка Лакић“, за ефектну представу 
„Урбани покрети“
Уметничка групи „Нешто креативно“, за велики свеукупни допринос 
и авангардни приступ СВУРФ-у 2010.
Бродарској школи, за запажено учешће у све три уметничке области
Драмском студију „Огледала“ за констатнтно добар рад са децом
Основној школи „Стефан Немања“, за изванредну селекцију 
ликовних радова
Основној школи „Петар Петровић Његош“, за изванредну селекцију 
ликовних радова
Школи за оштећене слухом „Стефан Дечански“, за изванредну 
селекцију ликовних радова
Школи за дизајн, за изванредну селекцију ликовних радова
Техничкој школи за дизајн коже, за изванредно уклопљен школски 
програм са духом СВУРФ-а

опШтИнА сАВсКИ ВенАЦ И оРГАнИзАтоРИ сВУРФ-А 
посеБно се зАХВАЉУЈУ зА сАРАДњУ У њеГоВоЈ 
РеАлИзАЦИЈИ: 
ТЕАТРУ 78, АКАДЕМИЈИ 28, СТУДЕНТСКОМ КУЛТУРНОМ 
ЦЕНТРУ, ПОД ТЕАТРУ, НЕВЛАДИНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ „LENON“, 
„EGO“ PRODUCTION-У, ПОКЛОНИЧКОЈ ТУРИСТИЧКОЈ АГЕНЦИЈИ 
СПЦ „ДОБРОЧИНСТВО“, БАС ТУРИСТУ, РЕСТОРАНУ „СТЕНКА“, 
ИЗДАВАЧКОЈ КУЋИ „ГЕОПОЕТИКА“, ИЗДАВАЧКОЈ КУЋИ „ROCK 
EXPRESS“, Ивану Ковачевићу, Милану Пурићу и Миленку 
Исаиловићу, из културне установе „Ђуро Салај АД“, Славољубу 
Веселиновићу и Александри Дивић из СКЦ-а, волонтеркама 
Канцеларије за младе Бојани Латиновић и Ивани Ускоковић, 
Огњену Гогићу, Јасни Дожић из „Доброчинства“, Славици 
Салајић, шефици БАС Туриста, Владиславу Бајцу, Вељи 
Павловићу, Мијодрагу Јањићу, Марији Вучетић Радић, 
Биљани Бачанин која је заједно са нама основала овај 
фестивал и из далека нам давала моралну подршку да 
итрајемо, као и свима који су нам помогли у реализацији 
СВУРФ-а 2010.

ДоБАР пРИМеР
Општина Савски венац „повукла је ногу“ и прва кренула са 
фестивалом који је младима понудио простор за исказивање 
својих талената и готово препородио културни живот међу 
њима, озбиљно променивши културну слику и интересовања 
младих са турбо-фолк (не)културе све више усмеравајући ка 
њима много иманантнијим садржајима. Зато не чуди да су на 
приредбама СВУРФ-а ове године били и бројни „посматрачи“ из 
других општина, који су ту дошли да виде какво се то „културно 
чудио“ дешава на Савском венцу. Hајсликовитији пример онога 
шта Савски венац чини представља коментар представнице 
једне градске општине која организује сличну манифестацију 
за младе, а која је са неверицом прокоментарисала вест да 
на рок-вечери учествује 35 бендова. „Kако сте успели да их 
сакупите толико? Ми смо уз сву муку и анимацију једва успели 
да сакупимо седам бендова. И то из целог града.“
Судећи по интересовању „ино-партнера“ чини се да ће сличних 
фестивала убудуће бити по целом граду. Па, ето, биће прилике 
да се млади са Савског венца огледају и са својим вршњацима 
из ширег окружења.
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телеФонИ КоМУнАлне полИЦИЈе зА ГРАД БеоГРАД
Горјана Обреновић, начелник, 2430-102, факс: 2450-170
заменик начелника, 2430-102
Оперативни центар (00-24): 2453-158, 2453-159, 2432-482
Помоћник начелника Комуналне полиције: 2435-111
Одељење стручно-оперативних послова: 3444-229, факс: 2450-170
Одељење за нормативно-правне послове: 2457-755, факс: 3836-980
Одељење за заједничке послове: 3444-051, факс: 3442-196
Одељење за студијско-аналитичке послове: 2433-260, факс: 3448-464
Сарадник за односе са јавношћу: 2435-248, факс: 2450-170

за уреднију престоницу

КоМУнАлнА
 полИЦИЈА

Одржавање комуналног 
реда, спречавање вршења 
комуналих делатности, 

заштита објеката и фасада од 
прљања, оштећивања и уништавања, 
заштита јавних површина, сузбијање 
нелегалне продаје на јавним 
површинама, заштита споменика, 
борба против шарања графита 
и лепљења плаката, спречаванеј 
просјачења, те читав низ друих 
послова који наш град треба да 
учине лепшим и чистијим - посао је 
Комуналне полиције. Препознаћете 
их по униформама на којима пише 
“Комунална полиција - Град Београд. 
Централа се налази у Макензијевој 31, 
а њихову помоћ можете да добијете 
у било које доба дана. 
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култура
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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, 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

ВАЖнИ
БРоЈеВИ
телеФонА





ГРАДСКА ОПШТИНА

САВСКИ ВЕНАЦ
Драги грађани,
 
Како би се максимално повећала безбедност 
наше деце Градска општина Савски венац је у 
сарадњи са МУП-ом, Полицијском управом за 
Град Београд, увела надзор камерама у свим 
вртићима, основним и средњим школама на 
територији наше општине,
 
У Полицијској станици Савски венац је 
формиран посебан Мониторинг центар одакле 
се преко камера врши стални 
надзор безбедности деце. 
На основу информација 
које се прибаве овим 
путем, припадници 
полиције у стању су да 
адекватно и тренутно 
реагују на сваки изазов 
и претњу упућенe 
најмлађима.
 
Спровођењем овог 
пројекта Градска 
општина Савски 
венац и МУП активно се 
придружују родитељским 
напорима за сигурно 
одрастање наше деце. 

МОНИТОРИНГ
ЦЕНТАР

 Акција увођења видео-надзора за повећање безбедности деце у предшколским  установама, 
основним и средњим школама на територији Градске општине Савски венац
 Стални надзор за адекватно реаговање на изазове и претње упућене деци

ПРИЈАТЕЉ
АКЦИЈЕ


