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Овог пролећа Градска 
општина Савски венац је 
наставила са радовима у 

неколико објеката предшколске 
установе Савски венац, а ускоро 
ће почети и уређење дворишта 
Основне школе „Војвода 
радомир путник''.   

ОШ ''радомир путник'' ће тако, 
захваљујући труду Наташе Зујовић 
Миловановић, члана Општинског 
већа, као и њеног колеге     
Немање перишића, добити 
двориште које већ дуго 
прижељкују и њени ђаци и 
професори, али и житељи из 
комишилука, нарочито они 
најмлађи.
према плану, санираће се мало 
дечје игралиште, старе справе за 
играње ће се поправити, а део 
ће бити замењен новим. поред 

овога, један део игралишта ће 
се попунити новим справама, 
односно малом теретаном 
на отвореном, за младе овог 
дела општине, који овде 
и иначе вежбају. Грађани 
који су заинтересовани за 
одабир справа за вежбање 
своје предлоге могу послати 
Наташи Миловановић на мејл 
milovanovicn@savskivenac.rs  
Други, мањи део дворишта ће 
се оградити, и на овом простору 
ће бити направљено одбојкашко 
игралиште, са мрежом и 
трибинама, онако како је школа 
изразила жељу.
Како је истакла Наташа 
Миловановић, уколико буде 
било финансијских средстава, 
планира се и санирање постојеће 
трим-стазе и њено евентуално 
проширење.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

раДОВи У ВрТиЋиМа
И у објектима Предшколске установе „Савски венац“ 
у току су радови који су планирани за ову годину. 
У вртићу „Јелена Анжујска“ у току су радови на 
санацији крова, док се у „Принцези Оливери“ мења  
целокупна спољнае и унутрашња столарија.
Ових дана је добијена и сагласност Градског 
секретаријата за дечју и социјалну заштиту да се у 
втрићу „дуга“ раван кров преуреди у двориштанце, 
јер овај објекат нема двориште, тако да деца немају 
могућност да у току дана изађу на ваздух. 

НОВО ЛИЦЕ
СТАРИХ шКОЛА
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Акцији сакупљања, одлагања 
и рециклаже отпада у сваком 
домаћинству, коју је ГО Савски 

венац  у сарадњи са ЈКП „Градска 
чистоћа“ покренула још летос, и која 
даје одличне резултате,  недавно се 
прикључила и школа стрипа која ради у 
оквиру дечјег центра „Мајдан“.

„полазници школе су добили задатак 
да нацртају стрип који ће подстаћи 
еколошку акцију која је већ заживела на 
Савском венцу. Житељи општине су се већ 
навикли да рециклирају папир, металну 
и пластичну амбалажу и одлажу их у већ 

познате „еко-кесе“, али су се најмлађи 
постарали да на забаван и инспиративан 
начин подрже ову акцију“, каже Наташа 
Миловановић, чланица Општинског већа.
Тако је настао овај стрип, који ће се делити 
у свим школама на Савском венцу, и тако 
на свој начин утицати да се домаћинства 
широм општине овој акцији прикључе у 
што већем броју.  

поред стрипа који су нацртали ђаци 
Школе стрипа, школама ће се делити 
још један стрип на исту тему, који је за 
општину урадила и поклонила радња за 
графички дизајн „паНГОлиН“.

АКЦИЈА

ОНИ СУ ЦРТАЛИ СТРИП
На челу тима је професор школе стрипа Бојан М. Ђукић
дИЗАЈН КАРАКТЕРА: Горан Ракић и Александар Петрикановић
ОЛОВКЕ(цртачи): Марија Николић, дарко Јованов, Горан Ракић и Милија 
Чпајак
ОБРАдА ТУшЕМ: Јован Ракић, Вукашин Милићевић и Урош    Максимовић
дИГИТАЛНИ КОЛОР: Александар Петрикановић, Миша Аврамовић, Миња 
Чворић и Ана Георгиев

И шКОЛА СТРИПА У АКЦИЈИ

Циљ нам је да се што више породица укњучи у акцију 
„Еко кеса за чистији Савски венац“ и надамо се да 
ћемо на овај креативан начин утицати да се подигне 
свест о значају заштите животне средине и код 
наше најмлађе популације

Наташа Зујовић-Миловановић, 
чланица Општинског већа ГО Савски венац    



www.savskivenac.rs

7

информатор о раду и животу градске општине Савски венац

АКЦИЈА

дА САОБРАћАЈ
фУНКЦИОНИшЕ

Са наглим повећањем 
интензитета 
саобраћаја у Београду, 

узрокованим растом града 
и све већим бројем нових 
возила на улицама - како 
приватних тако и оних из 
система јавног превоза - 

свакодневно је, понекад и 
на болан начин, јасно да 
је нужност брзо тражење 
нових решења у циљу бољег 
протока возила и људи 
улицама нашег града. 

Град Београд је од 2008. 

године покренуо витално 
значајне пројекте попут, 
најпре, изградње моста 
преко аде и пратећих 
приступница, петље код 
Цареве ћуприје, затим 
реконструкције Газеле, 
новог решења Булевара 

Краља александра, 
предлога за Трг Славија 
(подземни пешачки 
пролази, нпр.), односно за 
сквер код аутокоманде, 
између осталог. То су 
решења која ће пресудно 
помоћи да квалитет 

Раскрсница у Кнеза Милоша: Замишљена линија на тротоару којом би се 
скратила путања заокрета зглобних аутобуса и значајно убрзао проток возила

Из општине је у протеклим месецима упућено неколико предлога надлежним службама са 
једним циљем: да питање саобраћаја у нашем делу вишемилионског града буде део ширег 
системског решења за ситуације које често могу да буду оптерећење за грађане
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саобраћаја у Београду прати 
ширење града и сталан раст 
броја становника и возила. 
Једноставније, речено: да 
се реше гужве које нам 
свима одузимају време и, 
најчешће, живце док све 
чешће стојимо заглављени у 
дугим колонама. 

У Градској општини Савски 
венац се у протеклом 
периоду интензивно 
размишљало на уочавању 
свих ситуација на локалном 
нивоу које захтевају нов 
приступ и које би уз подршку 
надлежних градских служби 
и предузећа требало 
да допринесу бољем 
одвијању пешачког и 
моторног саобраћаја. Циљ 
таквих решења је да се 
најпре на нивоу општине 
додатно утиче на квалитет 
живота грађана Савског 
венца, али и да се пружи 
кључан допринос укупним 
напорима за побољшање 
саобраћаја у Граду Београду.

- За разлику од неких 
претходних времена када 
се сматрало да је довољно 
асфалтирати неколико улица 
да би се тиме грађанима 
поручило како локалне 
власти „мисле“ на њихове 
интересе, ми смо се 
фокусирали да побољшамо 
свеукупну саобраћајну слику 
општине, било да се ради о 
уређењу коловоза у неким 
улицама или захтевима да 
се постави потпуно нова 
сигнализација испред 
вртића и школа на Савском 
венцу, каже Бранимир 
Гајић, члан Општинског већа 
ГО Савски венац. према 
његовим речима, још када 
је најављена реконструкција 
Газеле и када су се 
очекивале повећане 
гужве, општина је од 
надлежних у Секретаријату 
за саобраћај тражила да се 
нађу нова решења и уведе 

сигнализација односно промени режим саобраћаја у улицама које су одједном 
постале саобраћајнице 
високог интензитета. 
- имамо специфичан пример 
Облаковске улице која се 
од мирне и тихе стамбене 
улице претворила у бај-пас 
саобраћајницу за гужве са 
Газеле. Грађани су се жалили 
а Секретаријат изузетно 
ефикасно одреаговао и 
успели смо да нађемо 
задовољавајуће решење, 
најпре за становнике овог 
дела општине али и за 
возаче. На том трагу смо 
кренули да разматрамо 
које су све тачке на нашој 
општини „проблематичне“ 
и на које би требало да 
укажемо надлежним 
службама у граду како би 
смо дали поуздан допринос 
њиховим напорима, каже 
Гајић. 
- У овом тренутку имамо, 
на основу наших захтева, 
најаву уређења неколико 
улица у до сада мирним 
деловима општине попут 
Сењака или Малешког 
брда које су се временом 
претвориле у веома 
прометне, попут Козјачке 
улице или Динарске. 
истовремено смо се били 
суочили са проблематичним 
уређењем режима 
саобраћаја у улицама 
праховска и Кварнерска 
где је једним чудним и 
неуобичајеним решењем 
Секретаријата за саобраћај 
житељима тих улица 
забрањено паркирање 
испред њихових кућа, а 
све је то, према неким 
индицијама, спроведено 
због приватне школе која 
је отворена у тој улици. 
Ми смо у Секретаријату 
протествовали заједно са 
грађанима против таквог 
решења али нисмо за сада 
успели да га променимо. 
Међутим, то нас је навело 
да се заинтересујемо на 
који начин је решено не 

На овој потпуно необележеној раскрсници
судари су готово уобичајена ствар

Лоше стање тротоара испред амбуланте на Сењаку

Пешачка пасарела којом свакодневно прођу хиљаде
грађана приликом преседања на бројним линијама ГСБ

широка улица испред вртића Краљ Петар: без успоривача 
саобраћаја на коловозу и без знакова упозорења на децу

Свети Наум и Сењачка

Косте Главинића

Владете Ковачевића
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само паркирање у другим 
улицама Савског венца где 
се налазе вртићи и школе, 
него и на који начин су 
возачи упозорени на децу 
и како су спречени да 
туда возе брзо. На наше, 
слободно могу да кажем, 
извесно незадовољство, 
установили смо да 
промптност која је исказана 
у Кварнерској и праховској 
улици, није примењена и 
на другим локацијама. Зато 
смо на листу наших захтева 
за решавање саобраћајних 
проблема високо ставили 
ово питање.

поред обележавања вртића 
и школа, веома важна 
ставка на којој се у општини 
инсистира је и пешачки 
саобраћај, посебно имајући 
у виду старосну структуру 
становника на Савском 
венцу. Већина тротоара је 
у добром стању али увек 
постоје ситуације које 
захтевају додатне напоре.

- Веома смо срећни што је 
започето уређење пешачке 
стазе у улици Чајковског коју 
већи број наших суграђана 
користи као своју омиљену 
руту за шетње ка оближњем 
Хајд парку и Топчидерском 
парку. Ускоро очекујемо и 
завршетак уређења великог 
тротоара испред амбуланте 
на Сењаку, у улици Косте 
Главинића где такође велики 
број старијих суграђана, као 
и мајки са децом, иде на 
прегледе и мора да избегава 

велике рупе настале на 
тротоару од паркирања 
аутомобила. исти проблем 
имамо на пешачким 
стазама испод Мостарске 
петље где свакодневно 
преседајући на линијама 
ГСп прође више десетина 
хиљада Београђана, а где 
још од 2004. године вребају 
рупе са никад завршеног 

уређења пропалих 
пешачких пасарела, каже 
Гајић и додаје: Када је 
реч о току аутомобилског 
саобраћаја, предложили 
смо неколико донекле 
неконвенционалних решења 
у циљу бржег и поузданијег 
путовања улицама које 
иду Савским венцем. 
Ту смо најпре тражили 
комплетну реконструкцију 
(вађење коцке, равњање 
и асфалтирање) улице 
која спаја Булевар Војводе 
путника са Булеваром 
Војводе Мишића (иза 
објеката Зеленила у 
Топчидерском парку) како 
би се из саобраћаја који 

иде ка Кошутњаку, а пре 
семафора на загушеној 
раскрсници код Милошевог 
конака, раније и брже 
одвајао све интензивнији 
саобраћај ка новој петљи 
код Цареве ћуприје. У истом 
циљу тражимо и уређење 
садашње руиниране уличне 
пасареле кроз парк од Бул.
Вој.путника ка Крајишкој 

улици како би се из тог 
правца ефикасније одвајао 
саобраћај ка Дедињу. Ту је 
и улица Сање Живановића 
која већ треба да део возила 
са Сењака спроводи ка новој 
петљи и даље мосту преко 
аде, а која је сада у изузетно 
лошем стању, посебно њен 
део код руске улице.   
Једно од необичнијих 
решења о којем се у 
општини размишљало јесте 
и смањење угла под којим 
се спајају улице Краљице 
Наталије и Кнеза Милоша 
у раскрсници код „Одеона“ 
које би се спровело 
закошењем тротоара. 
Због садашњег угла од 

90 степени возила ГСп, 
посебно зглобни аутобуси, 
приликом уласка у Кнеза 
Милоша морају да праве 
веома широки лук заокрета 
блокирајући при том не 
само обе траке у Краљице 
Наталије већ и ону која се из 
Масарикове улице такође 
улива у Кнеза Милоша. 
С обзиром на дужину 

трајања зеленог светла 
за долазећи саобраћај из 
Краљице Наталије, ово 
често значи да понекад 
поред жутог зглобног 
аутобуса на истом зеленом 
светлу у К.Милоша могу 
евентуално да још уђу свега 
два или три аутомобила. 
Остали или пролазе кроз 
жуто и чак црвено, или 
остају да се нервирају. 
Количина изудвних гасова 
коју испуштају сва заостала 
возила која нису прошла у 
току осамдесетак секунди 
док чекају, велики је 
еколошки атак на станаре 
који ту живе и пешаке који 
пролазе.

САРАдЊА ГРАЂАНА, ОПшТИНЕ И ГРАдА - ПРИМЕР УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ЉУТИЦЕ БОГдАНА
Како изгледа сарадња општине, грађана и града, а у циљу налажења рационалних саобраћајних решења, најбоље 
показује пример недавне акције у насељу Љутице Богдана: према плановима урбаниста кроз сам центар насеља 
- велики парк по коме је оно препознатљиво – требало је изградити нову улицу којом би се спојиле динарска код 
школе Војвода Мишић и сама Љутице Богдана код Звездиног стадиона. Више стотина становника овог насеља је 
са великим негодовањем реаговало на овакав план и захетвало је од општине да се то спречи. На иницијативу 
чланова Општинског већа, Наташе Миловановић и Бранимира Гајића, као и начелника општине душана динчића, 
градској управи је упућено детаљно образложење мотива због којих једна таква нова саобраћајница не би значајно 
допринела побољшању тока кретања возила кроз овај крај, а да би истовремено нарушила читав микро-систем 
насеља. „Саобраћај би се тако спровео кроз динарску у систем малих и неусловних улица Малешког брда и тамо 
направио додатно загушење, и убрзо бисмо имали додатни проблем. Поред тога, били смо уверени да се тако ништа 
не би решило ни са Ауткомандом, напротив. Због тога смо донели одлуку да граду упутимо наше неслагање и имамо 
врло обећавајуће назнаке да ће се од тог плана убрзо одустати у корист како грађана овог дела општине тако и самих 
возача“, каже овом приликом Наташа Миловановић.

За разлику од неких претходних времена када се сматрало да је 
довољно асфалтирати неколико улица да би се тиме грађанима 
поручило како локалне власти „мисле“ на њихове интересе, ми 
покушавамо да побољшамо укупну саобраћајну слику општине, 
било да се ради о уређењу коловоза, новим саобраћајницама или 
постављању сигнализације испред вртића и школа

Бранимир Гајић,
члан Општинског већа ГО Савски венац    
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ЗАЈЕдНО СА ГРАЂАНИМА - ПЕТИЦИЈОМ
И АМАНдМАНИМА ПРОТИВ 
НЕПРАВЕдНИХ ПОРЕЗА И „ПРОКОПА“

ИНТЕРВЈУ, ТОМИСЛАВ ЂОРЂЕВИћ 
ПРЕдСЕдНИК ОПшТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Грађани Савског венца 
покренули Петицију 
којом се боре против 

превеликих, неравноправних и 
нелогичних пореских намета, 
у којој су им се придружили и 
сви општински одборници и 
руководиоци, као и народни 
посланици Наташа Вучковић 
и Ненад Константиновић. - 
Стигли први одговори, који 
обећавају позитивна решења 
на иницијативу за измене 
у зонирању. - Истовремено 
покренута и иницијатива за 
померање регулационе линије 
„Прокопа“, са добрим изгледима 
да се реше дугогодишњи 
проблеми дела грађана 
Малешког брда. - Ради се Нацрт 
регулационог плана за део 
МЗ „Војвода Мишић“, између 
Гучевске, Звечанске, Булевара 
ослобођења и Ауто-пута.   

прве месеце 2011. године на 
Савском венцу, обележила 
је између осталог жива 
активност везана за Закон о 
порезу на имовину, његове 
измене из децембра прошле 
године, а посебно правилник 
Министарства финансија о 
начину утврђивања основице 
пореза на имовину и права на 
непокретностима, којима су 
грађани Савског венца стављени у 
посебно неравноправан положај. 
Све то, повезано са одлукама 
града Београда о зонирању, 
на које општина Савски венац 
још одавно има примедбе, 
резултирало је револтом грађана, 
узрокованим њиховом правном, 

и имовинском несигурношћу, 
нарушавањем њихових права 
на мирно уживање имовине, 
права на слободно настањивање, 
непоштовање права заштите 
породице, уз дискриминацију 
по основу имовног стања и 
принципа да се порез плаћа у 
складу са економском снагом 
обвезника. Као резултанту 
свих тих незадовољстава, 
проузрокованих бригом за голу 
егзистенцију, која пројектованим 
пореским наметима многима 
онеспокојава будућност, грађани 
Савског венца (заједно са 
грађанима Чукарице и Новог 
Београда) покренули су петицију, 
коју је потписало 3880 грађана 
Савског венца. а колико је 
проблем озбиљан, довољно 
говори податак да су се на 
последњој седници Скупштине 
општине Савски венац, у вези 
тога, што веома ретко бива, 
усагласили и сви скупштински 
одборници, који су без изузетка и 
потписници поменуте петиције.
Некако у истом периоду, уз лепе 
изгледе да се реше деценијски 
проблеми грађана Малешког 
брда „окованих“ плановима 
железничке станице „прокоп“, 
покренута је иницијатива за 
дефинисање реалног обухвата 
овог градског „Скадра на Бојани“ 
како би они који му гравитирају 
могли ту да планирају своју 
будућност.  
Сва та питања била су и више 
него довољан разлог да на ове 
сродне теме поразговарамо 
са председником општине 
Томиславом Ђорђевићем, који, 

будући из струке (дипломирани 
је архитекта), не само да има 
шта да каже, него је и сам 
иницијатор и координатор 
неких од конструктивних 
предлога за решавање 
поменутих проблема. 

Као председник општине 
нашли сте се у неугодној 
ситуацији, рекли би смо 
„између чекића и наковња“ да 
као представник власти којој 
и политички припадате од ње 
браните интересе грађана  који 
су најновијим одлукама те 
власти угрожени. Како гледате 
на целу ту ситуацију и шта у 
том смислу предузимате?
- иако је ситуација комплексна 
дилема не постоји, јер Општина 
је дужна да као сервис спроведе 
жеље и намере својих грађана, 
па и у случајевима када неке 
одлуке виших органа прете 
да конфронтирају грађане 
Савског венца, са својом 
општином. а пуно је грађана 
који су незадовољни пореском 
политиком, новим законским 
променама на том плану и својим 
статусом у свему томе, јер закон 
не погађа све подједнако и 
квалитативна разлика није таква 
какву Закон предвиђа. порези 
које би убудуће требало да 
плаћају грађани Савског венца 
вишеструко су већи, толико да 
многи од њих нису у стању да их 
плаћају и нормално је и логично 
да су револтирани и забринути.

Нова пореска политика 
наслања се на поделу града на 
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зоне у којој је највећи део 
Савског венца сврстан међу 
оне најелитније, где су и 
порези драстично већи.
- Закон директно нема везе са 
поменутим зонирањем, али 
постоје каузалне везе, јер је 
начин обрачуна повезан са 
зонама. Нигде се зонинг не 
ради бирократском одлуком 
већ путем тржишта, а оно 
каже да су, на пример, у 
разним деловима града 
цене квадратног метра 
стана исте док су порези су 
итекако различити. Тако на 
пример квадратни метар 
у новоградњи у лисичјем 
потоку, који је у екстра зони, 
кошта 1500 евра, а на Врачару, 
прва зона, две до две и по 
хиљаде. истовремено, порез 
за стан од 100 квадрата у првој 
зони би по новом требало да 
буде 44.000 динара годишње, 
а за исту ту квадратуру у 
екстра зони 150.000 динара. Ту 
нешто очигледно није у реду, 
па зато и преузимамо све ове 
мере, како би заштитили наше 
грађане.
а што се самих зона тиче, ми 
на општини већ годинама, 
откако је то зонирање 
урађено, пре свега због 
потреба легализације, 

водимо акцију да се на том 
плану изврше промене. У том 
смислу одржали смо читав 
низ састанака са грађанима и 
на основу студиозне анализе, 
базиране на искуствима „са 
терена“, још у августу прошле 
године смо доставили 
радној грпи за зонирање 
територије Београда 
предлог за измене и допуне 
јединстевнг зонирања 
територије општине Савски 
венац, управо из разлога 
што неки примери у том 
зонирању благо речено 
вређају ментални склоп свих 
грађана. Конкретно, екстра 
зоне на Савском венцу немају 
у највећем броју случајева 
никакве екстра садржаје 
и квалитативна разлика 
између зона ни приближно 
није таква. Некако се чини 
да је, због појединаца 
који живе у тим деловима 
општине, превладала 
психологија да на Савском 
венцу живе само тајкуни и 
богаташи, иако они чине тек 
проценат-два становништва. 
Велика већина осталих су 
староседеоци, припадници 
некадашњег грађанског 
сталежа (професори, доктори, 
инжењери, уметници...) 

који је и сам осиромашио и 
једва преживљава. Са новим 
наметима те породице више 

не би могле да остану да 
живе у својим домовима 
и биле би принуђене да 
их, по цени која ће у том 
случају падати далеко испод 
тржишне, продају - тајкунима. 
Зато и не чуде изјаве грађана 
које смо чули на састанцима 
с њима на ове теме, у 
којима кажу „ај`мо сви да 
поклонимо своју имовину 
држави, с тим да останемо 
њени корисници, ми и наша 
деца, јер ово не можемо да 
плаћамо. Ја знам да је криза 
и да држава нема пара и да 
пореска политика мора да 

постоји, али у свему томе 
мора постојати нека мера 
и ту нешто хитно мора да 
се  уради, јер у супротном 
доћи ће и буквално до сеобе 
становника са ове територије.

Које су у том смислу 
конкретне мере које је 
општина предузела?
- Наши народни посланици 
у Скупштини Србије 
Наташа Вучковић и Ненад 
Константиновић, преузели 
су петицију грађана, као 
део тима који треба да 
подржи ову петицију, 
прихвативши тиме и 
обавезу, да конструктивне 
захтеве грађана из ње, 
кроз амандмане, уграде у 
будуће измене законских 
аката из ове области. Осим 
кроз редовну скупштинску 
процедуру и већ ранијих 
предлога за измене у 
зонирању, на које сада 
добијамо и прве позитивне 
одговоре, садржај 
петиције, са предлозима и 
потписима грађана, упућен 
је председнику републике, 
председници Скупштине 
Србије, председнику Владе, 
Министарству финансија и 
Градоначелнику Београда.

шТА КАЖЕ ПЕТИЦИЈА
Уз констатацију да примена новог Закона о порезу на имовину који,  предвиђајући огромне намете власницима 
некретнина, у суштини представља нову национализацију, грађани у Петицији траже: да се смање прогресивне 
пореске стопе које су највеће у региону, да се измени Правилник о начину утврђивања основице пореза на разумну 
разлику између појединих зона, да се укине одредба о максималном пореском кредиту, како би грађани имали 
пропорционално једнако право на пореска умањења уколико станују у свом стану, да се спречи опорезивање 
дворишта и окућница и да се обезбеди једнак третман свих облика својине, пошто би евентуално опорезивање 
земљишта у својини био нов и неиздржив намет итд.

 (ОдГОВОР НА) ПРЕдЛОГ ЗА НОВО ЗОНИРАЊЕ
У Предлогу за измене и допуне јединственог зонирања територије општине Савски венац, уз одговарајућу 
аргументацију, између осталог се тражи да: поједини делови Сењака и Бањичког венца, због трасе унутрашњег 
магистралног прстена, чиме ће овај део града изгубити предности и карактеристике екстра зоне становања, 
као и делови који су лошије диспозиционирани, из екстра зоне пређу у 1. зону, да део Малешког брда, због 
неурбанизованости и лоше комуналне опремљености из 1. пређу у 2. зону и да се исправе нелогичности у Лисичјем 
потоку, где се Екстра зона граничи са 2. зоном.
А да сви напори које општина чини нису узалудни говоре и одговори Радне групе за јединствено зонирање територије 
Београда, са потписом председника Оливера  Глишића, пристигли непосредно пред закључење нашег листа, у којима 
се између осталог каже да ће се по изградњи УМП преиспитати оправданост позициoнирања појединих делова Сењака 
и Бањичког венца у екстра зони, и евентуално предложити премештање ових делова општине у прву зону, док ће по 
питању жалби грађана Лисичјег потока, на утврђење пореза на имовину за 2009. годину, одлучивати другостепени 
порески орган, а радна група потом поступити по његовој одлуци. 
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ПИСМО дИРЕКТОРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ
Председнику Општине Савски венац
Поводом иницијативе групе грађана Малешког брда о могућности померања границе земљишта додељеног 
ЈП „Железнице Србије“ за изградњу станице Београд центар, ради израде урбанистичке регулативе, у складу са 
интересима становника месне заједнице и испостављеним захтевом, урађен је предлог нове границе подручја за 
изградњу станице Београд Центар - Прокоп.
Обавештавамо Вас да ће ЈП Железнице Србије, у складу са важећом законском регулативом, покренути иницијативу 
ради решавања имовинско правних односа на предметном земљишту.

    Генерални директор
Милован Марковић, дипл. инг.        

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН БЛОКА „А“ 
Житељима Савског венца који станују на подручју који обухвата део Малешког брда од Гучевске и Звечанске улице, 
до Аутокоманде и Аутопута, 28. фебруара је у просторијама општине, представљен концепт будућег регулационог 
плана, који ће решити вишедеценијске проблеме житеља овог подручја општине. Са грађaнима су о будућем 
урбанистичком плану разговарали Томислав Ђорђевић, председник општине, Влада Милић, његов заменик и Нина 
Митранић, начелница општинског Одељења за грађевинске и комуналне послове, као и стручњаци из Завода за 
урбанизам града Београда: Милица Андрић, руководлац тима који је обрађивао представљени концепт и душан 
Милановић, директор Сектора за саобраћај. 
У наредна четири месеца, како је предвиђено динамиком израде плана, урадиће се његов Нацрт, који ће потом, 
месец дана, бити на јaвном увиду. 
Грађани су имали прилику да постављају питања стручњацима, али и челницима општине. Разјашњено је да се 
будући план не бави имовинско-правним односима, већ само урбанизмом. За појединачне иницијативе, питања и 
недоумице је договорено да се могу доставити и писменим путем, како Заводу за урбанизам, тако и општини.

ПОМЕРАЊЕ РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ ПРОКОПА

Откако су се још давних седамдесетих година прошлог века 
појавили први планови везани за изградњу нове железничке 
станице у прокопу сви становници Малешког брда и 
околних насеља аутоматски су постали његови таоци. Никад 
реализовани мегаломански планови, скопчани са изградњом 
приступних саобраћајница, наговештавали су велика 
расељавања околних блокова, истовремено замрзавајући 
сваку градитељску иницијативу његових станара. Како 
деценијама већ живе у ишчекивању, без могућности да 
нешто ураде са својим кућама, које је у међувремену 
озбиљно нагризао и зуб времена, грађани су све чешће 
почели да се јављају својој општини, тражећи од ње да 
покрене иницијативу за решавање њиховог вишедеценијског 
проблема.
- иако општина, кад је овај простор у питању нема никакве 
ингеренције, а итекако добро разуме проблеме грађана 
који тамо деценијама и буквално живе у стању хибернације, 
решили смо да, колико је у нашој моћи, покренемо ствар 
са мртве тачке и омогућимо што већем броју грађана који 
тамо живе једно од њихових основних грађанских права, 
а то је право на стан. Како се у међувремену и у друштву, 
а и на самом терену, пуно тога променило, уз извесност 
да ће прокоп највероватније бити само једна од градских 
железничких станица, што не подразумева све оно што 
је планирано пре 40 година, покренули смо иницијативу 
да се одреди један знатно ужи простор око станице, а да 
се осталима пружи шанса да ту нешто раде. У том смислу 
наишли смо на разумевање Урбанистичког завода и 
Железница Србије, које су и саме схватиле да нису, нити ће 
бити, у ситуацији да из овог дела Београда исељавају хиљаде 
људи, као што је некад планирано. У овом тренутку, извесно 
је да је из целог потеза од Бип-а до ауткоманде, који је 
раније трениран као јединствен простор, већ издвојен Блок 
„а“ омеђен Гучевском, Звечанском, аутопутем и Булеваром 
ослобођења, за који се већ ради  Нацрт регулационог плана. 

Блок „Б“ који се директно граничи са прокопом, много је 
комплекснији и извесно је да се мора третирати као затворен 
блок који ће се решавати кроз план генералне регулативе 
Малешког брда, са већ познатом регулацијом, на основу које 
ће се давати локацијске дозволе са елеменима директне 
примене плана генералне регулације. У овом тренутку 
можемо рећи да ће на тај начин бити решавани делови 
Малешког брда између Бип-а, ауто-пута и око Малешке 
улице. а да би се то десило потребно је да управни одбор 
Железница Србије да сагласност на промену граница захвата 
„прокопа“, а такође и њихов оснивач, Влада републике 
Србије. Тек тада Завод за урбанизам може да спроведе 
иницијативу грађана и општине. У сарадњи и координацији 
са свим субјектима ми интензивно радимо на томе да 
грађани овог насеља што пре буду у ситуацији да почну да 
решавају своје проблеме. Колико год све то у овом тренутку 
изгледало компликовано, најважније у целој причи је  да 
постоји добра воља свих да им се изађе у сусрет, о чему 
можда најсликовитије говори писмо генералног директора 
Железница Србије, рекао је на крају разговора Томислав 
Ђорђевић, председник наше општине.
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Заједнички пројекат Градског 
секретаријата за заштиту 
животне средине, Градске 

општине Савски венац и Удружења 
пејзажних архитеката Београда 
ће се у свом пилот издању ускоро 
реализовати баш на Савском венцу, 
тако што су обезбеђена средства да 
се ревитализује први ''урбани џеп'' 
у Београду. Идеја пројекта је да се 
уреде мање зелене површине, које 
су тренутно запуштене, чиме би се 
допринело бољем квалитету живота 
грађана.  
према речима Наташе Миловановић, 

члана Општинског већа, скупштине 
зграда су имале могућност у 
протеклом периоду да  кандидују 
неуређене просторе, а затим је 
комисија састављена од чланова три 
институције које учествују у пројекту, 
на основу утврђених критеријума 
одабрала локацију за први градски и 
општински ''урбани џеп''.
Чланови комисије пројекта ''Урбани 
џепови Београда'' су изабрали 
локацију у ресавској улици од броја 80 
до броја 88. За овај избор су навели 
неколико разлога: простор је изузетно 
запуштен, станари немају у близини 

никакву већу зелену површину 
или парк, простор не одржава ЈКп 
''Зеленило-Београд'', имају изузетно 
организовану скупштину станара и 
више могућих механизма одржавања 
будућег уређеног простора. 
У овом циклусу пројекта нису 
прихваћене пријаве оних скупштина 
зграда које немају зелену површину 
за уређење или имају простор који 
нема слободни приступ, односно могу 
га користити само станари одређеног 
објекта. 

ПРОЈЕКТИ

УРБАНИ џЕП У 
РЕСАВСКОЈ УЛИЦИ

Први „урбани џеп“ уређен је на Врачару,
на раскршћу Браничевске и Небојшине улице

Обзиром да је интересовање за акцију „Урбани џепови Београда“ било 
велико потрудићемо се да до краја године покренемо целу причу барем 
још једном или два пута и добијемо још атрактивних простора на 
Савском венцу

Наташа Зујовић-Миловановић, 
чланица Општинског већа ГО Савски венац    
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Током 2011. године предвиђено је да  се заврше 
радови на пијаци Прокоп у улици фабрисова 
4. па становници Месних заједница Стевана 

филиповића  и Војвода Мишић у догледној будућности 
могу да очекују бољу и функционалнију снабдевеност. 

посебно становници Малешког брда који су до сада 
показали велико интересовање за овај пројекат 
јер сматрају да ће их изградња пијаце у њиховом 
комшилуку приближити савременом начину становања. 
иначе, овај део општине у значајном броју насељавају 
старији суграђани који су у пензији и самим тим имају 
потешкоће да свакодневно шетају километрима како би 
набавили свеже воће и поврће.  
пројектом  је предвиђено да се на овом простору који је 

некада био  пијаца, поново успостави модерна тржница  
у којој се не би налазиле само тезге већ и 10 малих 
продавница, ресторан са традиционалним специјалитетима 
и  велики паркинг простор за потребе пијаце.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПИЈАЦА НА 
СТАРОМ МЕСТУ!

Пре неколико деценија овде је већ 
била пијаца и још увек има пуно 
оних који су некада на њој куповали. 
новим објектом само настављамо 
традицију

Љубица поповић, 
чланица Општинског већа ГО Савски венац    
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СПИСАК дЕЖУРНИХ АПОТЕКА 
НА ОПшТИНИ САВСКИ ВЕНАЦ

НАЗИВ АПОТЕКЕ АдРЕСА ТЕЛЕфОН

Балкан Балканска 30 011/306-5899

дедиње Булевар кнеза Александра 
Карађорђевића 29

011/306-6606

Сењак Булевар војводе Мишића 33 011/306-6557, 306-6553

8. март Горњачка 20 011/306-6581, 306-6583

Свети Сава Немањина 2 011/6643-170

Мостар Ресавска 58 011/268-3552, 306-7560

Клинички центар Вишеградска 26 011/306-5417

Већ више од две године, у општини 
Савски венац, у предворју велике 
сале на првом спрату, ради 

Канцеларија за пружање бесплатне правне 
помоћи становницима Савског венца, са 
могућношћу бесплатног правног заступања 
лицима са малим приходима, у споровима 
пред надлежним судовима. Ову услугу је 
реализовала ГО Савски венац, у сарадњи 
са Адвокатском комором града Београда, 
са којом је потписала уговор.

Житељи Савског венца су изузетно 
заинтересовани за овај вид помоћи, који 
им омогућава општина. То показује и број 
савета који су грађани од Канцеларије 
добили, као и број заступања пред 
судовима.
адвокати су, тако од септембра 2009. 
до октобра 2010. године пружили 264 
бесплатна правна савета, а овај број је 
сигурно знатно већи до данас. У истом 
периоду реализована су и 26 заступања 
пред надлежним судовима. Новчани износ 
за ове услуге, стајао би грађане знатну суму 
новца, тако да је ово велика помоћ посебно 
за грађане који су слабијег материјалног 
стања. 
радно време Канцеларије је понедељком 
од 15 до 19 часова, а осталим радним 
данима од 9 до 13 часова. 

САВЕТУЈУ
И ЗАСТУПАЈУ

АдВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
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Важан сегмент целокупног рада ДКЦ „Мајдан“ чине и 
спортско-рекреативне активности које су широко заступљене 
за све узрасне доби, а значајно су обогаћене и покривањем и 
адаптацијом велике спортске сале

Горан Богуновић, 
члан Општинског већа ГО Савски венац    
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Један од важних 
сегмената у целокупном 
програму рада ДКЦ 

''Мајдан'' чине и спортско 
рекреативне активности. 
Ова област је широко 
заступљена разноврсним 
спортским активностима 
и рекреацијом за све 
узрасне доби, а значајно 
је обогаћена покривањем 
и адаптацијом велике 
спортске сале која је тиме у 
функцији током целе године.

ДКЦ ''Мајдан'' има 
дугогодишњу традицију 
организовања и реализације 
спортских такмичења, 
турнира и других облика 
спортских активности. 
примарни корисници и 
учесници су деца свих 
узраста и омладина. 
У новије време све је 
разноврснија понуда 
рекреације за одрасле, 
попут бесплатне гимнастика 
за старије сваког уторка 13-
14х.

ДКЦ ''Мајдан'' потпуно 
бесплатно, нуди следеће 
спортско-рекреативне 
садржаје за децу Савског 
венац и Београда: 
корективна гимнастика 
за децу - превентивно 
и дијагностиковано 
(четвртком 17-18 часова 
и суботом 13-14 часова), 
школа одбојке за децу од 9 
до 14 година (понедељком, 
средом и петком 18-19 
часова), школа фудбала 
(понедељком и средом 
16-17 часова), а у најави 
је и школа крикета. 

Све програме воде 
квалификовани инструктори.

Са Савезом спортова Савски 
венац и Општином Савски 
венац традиционално 
организујемо турнире у 
фудбалу, кошарци, рукомету 
и одбојци у оквиру програма 
СпОрТиШ (Спорт и школе). 
У њима учествује више 
стотина школараца из шест 
основних и десет средњих 
школа Савског венца.

Од овог пролећа 
рекреативна понуда 
Мајдана је употпуњена 
уређењем спољног тргића 
испред велике сале, који 
је уз помоћ Општине 
трансформисан у дечје 
игралиште за најмлађе, 
отвореног типа. Деца 
предшколског узраста у 

прилици су да у било које 
доба дана потпуно безбедно 
уживају у тобогану, 
клацкалицама, пењалицама, 
прилагођеним њиховом 
узрасту.

У ДКЦ ''Мајдан'' спортска 
друштва и клубови, 
асоцијације за омладински 
спорт, асоцијације за особе 
са посебним потребама 
и различита невладина 
и студентска удружења, 
одржавају такмичења и 
првенства у различитим 
спортовима. Неке од 
манифестација којима 
је Мајдан био домаћин, 
и којим се у значајној 
мери већ профилисао 
као центар спортских 
дешавања у Београду и 
шире су првенство Србије 
у стоном тенису, јуниорско 

првенство Србије у савате 
боксу, хуманитарни семинар 
борилачких вештина за 
помоћ Јапану.

У оквиру комерцијалног 
пословања, а стављањем 
у функцију новог 
објекта, ДКЦ ''Мајдан''  
изнајмљује термине 
интернационалним 
и другим школама за 
одржавање наставе 
физичке културе, 
спортским клубовима 
и рекреативцима, за 
тренинге, такмичења и др.

Све наведене спортско-
рекреативне активности, 
заступљене су, у ДКЦ 
''Мајдан'', свих седам дана 
у седмици и то од 8:00  до 
24:00 часова по унапред 
утврђеном распореду.

ПРОЛЕћЕ У МАЈдАНУ

СПОРТ
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ПАРАфИРАН „ЕНЕРГИС“

ПРОЈЕКТИ
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Представници 
Делегације 
Европске уније 

у Републици Србији и 
Стална конференција 
градова и општина су 
у петак, 25. марта, у 
Ерпорт ситију на Новом 
Београду, организовале 
церемонију свечаног 
потписивања уговора са 
градовима и општинама 
којима су одобрени 
пројекти на основу 
другог позива у оквиру 
"Еxchange 3" програма. 
Међу локалним 
заједницама којима 
су одобрена средства 
нашла се и градска 
општина Савски венац, 
за чији је партнерски 
пројекат „ЕНЕРГИС” 
са италијанском 
општином Падова и 
Представништвом 
Венето региона у 
Бриселу издвојено 
нешто више од 215.000 
евра.

„ЕНЕРГИС” је усмерен на 
унапређење капацитета 
општинске управе и 
капацитета за пружање 

услуга у градској 
општини Савски венац 
у областима заштите 
животне средине и 
енергетске ефикасности.
Програм "Exchange 3" 
је намењен увођењу 
европског модела у 
функционисању локалних 
самоуправа, као и 
побољшању њихове 
ефикасности. На конкурс 
за финансирање из 
фондова ЕУ конкурисало 
је 100 пројеката локалних 
самоуправа, а новац је 
одобрен за 38 пројеката.
Укупна вредност 
пројеката је 6,8 
милиона евра, од 
којих шест милиона 
финансира ЕУ, а 
остатак локалне 
самоуправе.
Потписивању уговора 
су присуствовали шеф 
делегације Европске 
уније (ЕУ) у Србији Венсан 
Дежер и потпредседник 
Владе Србије Божидар 
Ђелић, а свој потпис на 
„ЕНЕРГИС” је ставио 
председник општине 
Савски венац Томислав 
Ђорђевић.

Овај пројекат ће омогућити градској 
општини Савски венац да постане 
лидер у областима заштите 
животне средине и енергетске 
ефикасности

Немања петровић, 
помоћник председника ГО Савски венац    
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МУЗИЧАРИ,
СЛИКАРИ, ПИСЦИ И...

КУЛТУРА
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Кућа краља Петра у Улици Васе Пелагића постаје 
све значајнији топоним на културној мапи 
Београда. Поред сад већ редовних концерата 

класичне музике који се, под називом „Звуци са 
Сењака“,  организују у сарадњи са факултетом 
музичке уметности, као редовна месечна ликовна 
манифестација усталио се и „АРТ МАРКЕТ“, који 
општина организује у сарадњи са Удружењем за 
подршку савременој уметности. На овој групној 
изложби, током једног викенда сваког месеца чланови 
поменутог уметничког удружења излажу своје радове 
из разних области ликовног стваралаштва. У складу са 
самим називом манифестације ова увек занимљива 
изложба има продајни карактер.
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пОЧЕЦи рОКЕНрОла У БЕОГраДУ
У оквиру манифестације „дани Београда“, која ће низом културних програма 
у граду, трајати од 16. до 19. априла, као њен епилог за 19. април (у 19 часова) 
заказано је отварање изложбе „Почеци рокенрола у Београду“. Изложбу организују 
Оделење за друштвене делатности, информисање и месну самоуправу уз подршку 
чланова општинског већа и комиције за Кућу краља Петра ГО Савског венца. Том 
приликом у 12 соба биће изложени инструменти из тога времена, меморабилије, 
плоче, књиге, рок-часописи, плакати, фотографије са Гитаријаде `66 (45. година), 

материјал везан за прво извођење „Косе“ у Атељеу 212, а вртеће се и  
видео-снимци и музика из тог времена, уз разна 
друга изненађења.    

У склопу изложбе покренуће се и иницијативе: 
за отварање Музеја рокенрола у Београду и за 

оснивање Хола славних, 
а све ће бити повезано 
и са иницијативом 
„За спас рокенрола у 
Србији“, која је на рок-
трибини покренута 
управо у општини Савски 
венац 2008. године, 
са „10 рок заповести“ 
и „Рокерским 
манифестом“.

атрактивношћу самог простора Кућа краља петра све 
више привлачи и уметнике и организаторе догађаја из 
других уметничких сфера, па смо тако недавно у њој 
имали и перформанс у склопу 29. „Београдске недеље 
моде“, као и изложбу поводом доделе награда часописа 
„архитектон“.
поред рада на формирању Спомен собе краља петра 
првог Карађорђевића, у наредном периоду у Кући, 
у којој је он провео последње године свог живота, 
биће организоване и изложбе слика знаменитих 
уметника: Оље ивањицки, Владана Суботића и Милана 
Маринковића - Цилета.
У склопу манифестације „Ноћ музеја“ у овој кући ће, 
14. маја, бити организована и изложба „100 књига о 
рокенролу из рок-библиотеке петра - пеце поповића“.
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РАЗВОЈ ЖЕНСКОГ 
ПРЕдУЗЕТНИшТВА

КЛАСТЕР

Канцеларија за европске пројекте, 
која је недавно формирана у оквиру 
ГО Савски веанц, подржала је наступ 

кластера за очување и осавремењивање старих 
заната RE:Craft на недавно одржаном сајму 
у Сплиту. Ово удружење је као део Европске 
предузетничке мреже и у организацији ПКС-а 
било учесник б2б преговора у оквиру сајма 
ГАСТ ( сајам туризма и хране). Том приликом 
су остварени контакти са више компанија 
како из Хрватске , тако и из Аустрије и Велике 
Британије.

С обзиром да ће следећа година у Србији бити 
означена као година женског предузетништва 
и да је тренутно расписан јавни позив за 
имплементацију пројекта "амбасадорке 
женског предузетништва", а који се паралелно 
спроводи и у републици Србији и у републици 
Хрватској, чланице овог удружења желе да 
направе линк између женског предузетништва 
које је у прогресу  и кластера као опробаног 

рецепта за умрежавање, едукацију и 
заједнички наступ на тржишту.
Мисија RE:Craft кластера је да 
оснажи предузетништва рањивих 
друштвених група (жена и младих) 
кроз указивање на одрживи развој, 
редизајнирање традиционалних 
производа, а на првом месту му 
је едукација о значају културне 
баштине, кроз радионичарски 
метод рада и постизање 
конкурентност наших производа на 
тржишту Европске уније.

шТА ЈЕ КЛАСТЕР?
Кластер је географска концентрација 
међусобно повезаних предузећа, 
специјализованих добављача, 
испоручиоца услуга, фирми из 
сродних индустрија, и са њима 
повезаних установа (универзитети, 
развојнеагенције,локалнасамопр
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Ученици млађих разреда три савсковеначке основне 
школе које гравитирају општини: „Петар Петровић 
Његош'', „Исидора Секулић“ и „Радојка Лакић“, 

испунили протеклих месеци у три наврата свечану општинску 
салу у којој су се тих дана дружили са дечјим песником 
и књижевником Рашом Поповим. Овај програм за њих 
су организовали чланови Општинског већа Мијодраг 
Јањић и Горан Богуновић, а познати дечји писац је том 
приликом представио малишанима свој нови роман за 
децу „Софијине љубави’’, да би их потом забављао својим 
занимљивим причама и дечјим песмама. На сваком од 
поменутих сусрета Удружење српских издавача поклонило 
је школским библиотекама по пет примерака нове књиге 
Раше Попова, а радост на дечјим лицима и весела ларма, с 
којом су напуштали „поприште“ ових занимљивих културних 
дешавања, докази су да им је на њима било пријатно.
- Ово су само први у низу оваквих сусрета, које желимо да 
приуштимо најмађим основцима са Савског венца, како би их 
упознали са најпознатијим дечјим писцима и од малена неговали 
њихову љубав према књизи, изјавио је тим поводом Мијодраг 
Јањић. Сусрете ћемо, наравно, наставити и са ученицима других 

основних школа, али тако што ћемо за три преостале школе сусрет 
са рашом организовати заједно, у амфитеатру испред Музеја 25. 
мај, с обзиром да стиже топлије време, погодно за дешавања на 
отвореном простору.
Охрабрени добрим искуствима, сјајним одзивом и лепом 
атмосфером, у Општинском већу размишљају о наставку ове 
корисне културне акције. У овом тренутку, извесно је да ће, 
по сличном сценарију, ускоро бити организовани сусрети 
савсковеначких основаца са Добрицом Ерићем и Љубивојем 
ршумовићем, као и са другим познатим дечјим писцима. 
  

дРУЖЕЊЕ СА РАшОМ

КУЛТУРА

Један од основних циљева ове 
акције је да додатно отворимо 
врата општине нашим најмлађим 
становницима како би је што 
боље упознали и у њој се осећали 
пријатно

Мијодраг Јањић, 
члан Општинског већа 

ГО Савски венац    
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Од 19. фебруара, када је 
организована нека врста 
пријемног испита, у Дечјем 

културном центру „Мајдан“ ради „Мала 
школа рокенрола“ коју похађа 60-ак 
основаца и средњошколаца са Савског 
венца, али и из других делова града. 
Њихов наставник је Жељко Савић, 
гитариста, мултиинструменталиста, 
композитор и музички продуцент, који 
је широј јавности познат по томе што од 
2005. године свира на свим концертима 
и турнејама са члановима групе „Бијело 
дугме“, а младима са Савског венца, 
тако што их сваке године прати и, коме 
год је помоћ потребна, припрема их за 
наступе на Савсковеначком урбан фесту 
- СВУрФ-у. Ту негде рођена је и идеја да 
Општина, са Жељком у улози наставника, 
покрене Малу школу рокенрола, кроз 
коју би се током године брусили таленти 
младих који у музици већ имају некакво 
предзнање и искуство. Све, опет, по 
узору на култни филм „Школа рока“, који 
је Жељковим ученицима, ако га случајно 
нису гледали, одмах и задат као прва 
„лектира“. после ње, од суботе до суботе, 
када оба одељења имају по два часа, 
ђаци добијају задатке да преслушају неке 
есенцијалне албуме из рок-историје, да 
погледају рок-филмове, прочитају књиге 
са рок-поезијом и да после, на часу, 
размењују своја мишљења о томе. Све у 
циљу једног комплетнијег и, повезано са 

суштински битним 
поглављима рок-
културе, темељнијег 
културолошког 
образовања.     
   поред 
музичког рада 
и профилисања 
појединачних 
талената, ученици 
Мале школе 
рокенрола научиће 
и, за ову врсту 
музике неопходна,  
техничка знања, 
а имаће прилику 
и да се упознају 
са студијским радом и да сниме своје 
наступе.   
Већ након упознавања, Жељко Савић 
је, према музичким афинитетима и 
свирачко-певачком умећу, од ученика 
Школе формирао осам бендова 
(Moonwalkers, SMS, Nameless, Rastaman, 
Skull Rules, Криви за све, Endlessfall..) 
чији рад, по потреби и ван часова, 
уз сталне консултације телефоном и 
мејлом, прати и подстиче, с циљем да 
све групе направе своје прве снимке и 
припреме се за наступе на СВУрФ-у и 
другим рок-свиркама. У овом тренутку 
је извесно да ће прве праве наступе 
ученици школе имати крајем јуна, када 
ће им бити додељене и Дипломе о 

завршеном „првом“ разреду, вероватно 
на заједничкој приредби коју Општина 
сваке године организује поводом доделе 
награде савсковеначким Вуковцима и 
Ђацима генерације. Негде у то време 
биће промовисан и први компилацијски 
албум, са најбољим снимцима сваке од 
група, које већ у овом тренутку све имају 
по неколико песама на репретоару, од 
којих су неке и њихова ауторска дела. 
Да све буде још лепше, млади рокери 
су већ после месец дана постали 
„екипа“, друже се, заједно излазе и 
наравно вежбају и ван часова, а ради 
неговања тог духа заједништва увелико 
се увежбавају и неке рок-химне, које 
ће заједно изводити сви ученици ове 
специфичне школе.

ГЛАСОВИ И ИНСТРУМЕНТИ
Међу ученицима највише је певач(иц)а, па отуд већина 
група има и по неколико вокала, а ту је и једна (за сада 
неименована) женска вокална група. другу трећину 
чланова чине гитаристи, од којих су многи на аудицију 
дошли са позајмљеним или акустичним гитарама, да би, 
поптуно неочекивано, иако то од њих нико није тражио, 
већ у првих месец дана чак њих десет купило нове, неки 
чак и врло озбиљне гитаре. Све то, наравно, уз помоћ и 
благослов родитеља који из прикрајка прате напредак 
своје деце, одушевљени целом ауром која се око ове 
школе гради.
Најзад, међу младим рокерима је и неколико оних са, за 
рок, помало „егзотичним“ инструментима (две виолине, 

виолончело, флаута, контрабас...) па ће бити занимљиво 
чути како ће их наставник Жељко уклопити и како ће то 
све на крају звучати.  

шКОЛА ЈЕ СУПЕР
Међу ученицима Мале школе рокенрола је пуно деце 
која су вишеструко талентована и коју смо (и међу 
награђенима) виђали и у позоришном и ликовном делу 
СВУРф-а. Неке од њих срели смо и на Осмомартовском 
ученичком базару, где су на штанду своје школе 
изложили ликовне и ручне радове. Препознавши међу 
њима три девојчице из „Исидоре“ упитасмо их, како им 
је у овој школи, на шта су у глас одговориле:
- школа је супер, а Жељко је феноменалан наставник.

КУЛТУРА

МАЛА шКОЛА
ПУНО ЕНЕРГИЈЕ
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ПРЕд НОВИМ 
ЖИРИЈЕМ 77 
ПРЕдЛОГА

КУЛТУРА
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Претходних месеци 
била је веома жива 

активност у вези избора 
новог сазива Скупштине 
фонда и Жирија за 
доделу истоимене 
књижевне награде 
коју Општина и фонд 
редовно додељују још 
од 1967. године. Нови 
састав жирија изабран 
је на седници новог 
сазива Скупштине фонда 
одржаној 21. фебруара. 
У жирију су књижевници 
и књижевни критичари: 
др Петар Пијановић, др 
Александар Јерков и др 
Марко Недић, који је на 
првој седници жирија 
изабран за председника. 

почетком године 
расписан је и конкурс 
за Књижевну награду 
„исидора Секулић“ за дело 
објављено у 2010. години 
(у књижевним жанровима 
којима се бавила исидора) 
и до одређеног рока 
на њега је пријављено 
77 књига. Међу њима 
су и све оне које су од 
почетка године већ добиле 
неке од, уз „исидору“, 
најугледнијих књижевних 
награда код нас (НиН-ова, 
Витал-ова, награда „Меша 
Селимовић“ и друге), као 
и најчитаније књиге на 
топ-листама бестселера, 
али и бројна књижевно-
теоријска и есејистичка 
дела.  

пред „исидориним“ 
жиријем је велики посао 
да до половине маја 
изабере књиге које 
су у најужем избору, 
а потом и да одлучи 
о победнику, како би 
награда била додељена 
у првој половини јуна у 
просторијама Скупштине 
града.

Осим послова око Фонда 
и књижевне награде 
веома су живе и друге 
активности везане за име 
и дело исидоре Секулић. 
У том смислу убрзано се 
тражи просторно решење 
за централу  општинске 
библиотеке, која носи име 
велике списатељице, а 
која се ових дана исељава 
из неусловних просторија 
у улици Васе пелагића 
које припадају архиву 
Југославије. истовремено,  
паралелно се, заједно са 
одговарајућим градским 
структурама, 
тражи локација и врше 
припреме за постављање 
споменика исидори 
Секулић. Свим овим 
пословима координира 
председник општине 
Томислав Ђорђевић, који 
је, између осталог и због 
тога, члан Скупштине 
Фонда. У овом тренутку 
је извесно да ће се овог 
пролећа сређивати 
паркић код Топчидерске 

звезде,  испред Шехера, 
а по идејном пројекту 
студената архитектонског 
факултета, у склопу ког 
ће бити и „исидорине 
стазе“, јер је велика 
књижевница недалеко 

одатле становала и 
шетала управо тим 
парком.

НОВА СКУПшТИНА фОНдА 
Како је претходном саставу Скупштине фонда „Исидора Секулић“, као и Управном одбору и Жирију истоимене 
књижћевне награде истекао четворогодишњи мандат, сходно  Новој Одлуци, донетој у складу са новим законским 
нормама из ове области, изабран је нови сазив Скупштине фонда у ком су: Ратко Адамовић, Лаура Барна, Љиљана 
шоп (књижевници) и Томислав Ђорђевић, председник Већа ГО Савски венац, као представници Општине, Јован 
Јовановић, представник Градског секретаријата за културу, књижевница и академик Светлана Велмар Јанковић, 
представник САНУ, песник Милош Јанковић, представник Удружења књижевника Србије, Боривоје Герзић, 
председник УО Удружења књижевних преводилаца Србије и Јасмина Нинков, директорка Библиотеке града. У 
међувремену, покренута је иницијатива да у Скупштину фонда уђе и др Петар Бокун, као и један представник 
Српског књижевног друштва.  Чланови Скупштине фонда су између себе потом за председника, изабрали Ратка 
Адамовића, за његову потпредседницу Љиљану шоп. Чланови Управног одбора су: Јован Јовановић. председник, 
Лаура Барна и Боривоје Герзић, чланови. 

Локација предвиђена за централну општинску библиотеку

Кућа у улици Васе Пелагића где је живела Исидора Секулић
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ВАЖНИ
БРОЈЕВИ
ТЕЛЕфОНА
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, ИНфОРМИСАЊЕ  И 
МЕСНУ САМОУПРАВУ
Начелник одељења 20-61-863, 20-61-766
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", Балканска 34 36-27-014
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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ГРАЂАНИН
комунални
инспектор

ГРАЂАНИН
комунални
инспектор

пОШТОВаНи ГраЂаНи СаВСКОГ ВЕНЦа,
НаСТаВЉаМО аКЦиЈУ

Пружамо вам прилику да на активан начин 
учествујете у сређивању наше општине, а самим 
тим и нашег града.

ПОЗОВИТЕ БРОЈ ТЕЛ. 011-360-2-850 НАшЕГ КОЛ 
ЦЕНТРА
(од 9 до 20h) и дежурној секретарици пренесите 
проблем који сте уочили на нашој општини. 
У најкраћем року бићете обавештени шта је 
инспекција предузела по том предмету.

Ваша помоћ ће учинити да општина Савски 
венац постане још квалитетније место за живот. 

СМС 
6633 за све мреже
SV_(опис problema)

ММС
065-360-23-80

електронском поштом:
Inspekcija48@savskivenac.rs 

ТЕЛЕфОН 011-360-2-850 од 9 до 20h

www.savskivenac.rs
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