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Посетом градоначелника Београда, 
Драгана Ђиласа, последњег дана маја 
отворено је спортско село на општини 

савски венац. Овај спортско-рекреативни 
комплекс у Делиградској улици, у чију су 
изградњу општина савски венац и град су 
уложили више од 1,1 милиона евра, моћи ће 
бесплатно да користе сви Београђани. 

спортско село лоцирано изнад аутопута се 
простире на 1,2 хектара и у свом саставу има 
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терене за мали фудбал, кошарку, 
одбојку, боћање, као и теретану на 
отвореном.
у оквиру села су и четири терена под 
шљаком, где ће бити организована и 
школа тениса, а у склопу овог новог 
спортског комплекса села је и дечје 
игралиште које је прекривено меканим 
гуменим рециклатом за малишане са 
савског венца.
Председник општине савски венац 
томислав Ђорђевић најавио је да је од 
радова још остало да се поставе столови 
за стони тенис, свлачионице, јавни 
тоалети, а требало би да се дода и још 
справа у теретани на отвореном. Он је 
истакао да је спортско село доступно 

свим суграђанима и да је коришћење 
бесплатно, осим у случају тениских 
терена, где ће корисници плаћати најам 
по сату.
- Општина ће расписати јавни конкурс 
за одржавање села, јер је потребно 
ангажовања чувара, сецкање траве, 
чишћење тоалета... терени се иначе 
надгледају преко видео-наџора директно 
из општине - рекао је Ђорђевић.

На свечаном отварању и обиласку 
села градоначелник Ђилас се захвалио 
свима који су учествовали у изградњи 
комплекса.

- Двадесет година на овом месту је 

била дивља депонија, запуштена 
земља са растињем, а сада је урађено 
нешто за децу. Освајамо град део по 
део и полако га враћамо грађанима на 
коришћење - рекао је Ђилас.
 
На теренима спортског села 
организоваће се и разне 
манифестације и спортске игре за децу, 
најављено је из општине.
На отварању су били присутни и 
основци и средњошколци са савског 
венца и врачара, међу којима и 
неки кошаркашки репрезатативци 
и репрезентативке у млађим 
категоријама, који су имали ту част да 
између себе играју мечеве у време 

ЛЕТО У БЕОгРАдУ
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отварања нових терена. Истовремено, 
на тениским теренима су играли 
најмлађи чланови тениских клубова, 
неки од њих и државни прваци у 
својим годиштима и будуће наде овог 
спорта, а по први пут су се закотрљале 
и кугле на новом терену за боћање, 
које ће претежно користити старији 
суграђани, љубитељи овог и код нас 
све популарнијег спорта.

свечаност званичног промовисања 
новог спортског центра својим 
присуством и утакмицама на блиц-

турнирима, улепшали су основци из 
„Исидоре секулић“, „војводе Мишића“ 
и средњошколци Медицинске школе 
и спортске гимназије са савског 
венца, као и ученици основних школа 
„свети сава“ и светозар Марковић“ са 
врачара.

тешко би било објаснити због чега је 
овај атрактиван простор деценијама 
стајао запуштен, претходних неколико 
година чак претворен и у депонију, 
обраслу шипражјем усред града. Негде 
на том простору до деведесетих година 
постојао је полигон који је за своје вежбе 
користила Школа резервних старешина. 

Много пре тога, деценијама уназад, 
чак и пре Другог светског рата, овај 
крај имао је своју спортску традицију, 
па се ту чак налазило и неколико 
фудбалских терена, на којима су своје 
утакмице играли: Ортопедија, Херој 
(пре селидбе у јајинце), Омладинац и 
други у међувремену угашени клубови, 
пре свега губеревац, који је баш у овом 
крају поникао и постојао.

с друге стране, стицајем околности, 
општина савски венац је у време 
(седамдесетих) кад су се градили 
општински спортски центри остала 
ускраћена, тако што је спортски 
центар на Бањици, на самој граници са 
вождовцем, одређен да покрива две 
општине, што је савсковенчанима за 
њихове спортско-рекреативне потребе 
било прилично далеко и непрактично.

Идеја да се запуштеној парцели изнад 

ауто-пута, коју је пре неколико година  
први промовисао председник општине 
савски венац томислав Ђорђевић, 
иначе по професији архитекта, већ у 
старту пала је на плодно тле, како у 
самој општини, тако и на суседном 
врачару, чији ће грађани, такође 
користити овај спортски центар.   
у целу акцију, сматрајући је вредном  
и сврсисходном, укључио се и град и 
тада се кренуло у планирање спортског 
села или „аде Циганлије у малом“ како 
су га још звали. 

То је капиталан пројекат свих у општини. Прошли смо кроз 
озбиљне радове да бисмо добили овај комплекс. Спортско 
село је претежно намењено становницима Малешког брда 
и Западног Врачара. Терени су бесплатни за грађанство, а 
план је да у скоријој будућности омугућимо грађанима и друге 
спортске активности.

Наташа Зујовић-Миловановић,
чланица Општинског већа гО савски венац    

Двадесет година на овом 
месту је била дивља депонија, 
запуштена земља са 
растињем, а сада је урађено 
нешто за децу. Освајамо град 
део по део и полако га враћамо 
грађанима на коришћење

Драган Ђилас,
градоначелник Београда

КОРИШћЕњЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У СПОРТСКОм СЕЛУ 
Бесплатни термини за коришћење кошарких терена и терена за мали фудбал. у понуди је и коришћење 
тениских терена уз доплату. Заинтересовани могу  да се јаве јелени на телефон 064/220-12-57, ради 
резервације термина.

Први шампион: 
Иван Патарић

ПРвИ тЕНИсКИ туРНИР - ДОМаЋИ вИМБлДОН

у исто време када је на теренима Ол Ингланд Клуба Новак 
Ђоковић подизао свој победнички пехар намењен освајачу 
вимблдона, спортско село је добило свог шампиона. На 
турниру у организацији гО савски венац обе титуле понео је 
Иван Патарић.
- турнир је одржан у сјајном амбијенту и готово је 
невероватно да у самом центру града постоји овакав 
простор. то што сам освојио титуле у синглу и у дублу 
задовољство чини још већим - каже уз осмех Иван Патарић.
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Представници градске општине Савски венац су 18. маја 
посетили су основне школе на територији општине 
и ученицима трећих разреда уручили лаптопове на 

поклон. 

у ОШ „војвода Мишић“ ученицима је рачунаре уручио Душан 
Динчић, начелник управе гО савски венац и пожелео им да их 
што корисније употребе.
- Нама је са једне стране веома битно да стекну неку врсту 
компјутерске писмености, а са друге стране смо уз рачунаре 
дали и програм за четврти разред за математику, како би 
лаптопове могли одмах да користе. Ради се о софтверу који 
прати наставни програм основних школа - рекао је том приликом 
Динчић. 
Представници гО савски венац су и 20. маја наставили са 
поделом лап-топова ученицима трећих разреда савсковеначких 
основних школа. Општина је 237 лаптопова, иначе, обезбедила 
за све ученике трећих разреда са савског венца, како би се ђаци 
обучили и осамосталили у раду на овој врсти рачунара.
своје лап топове су 20. маја добили  „трећаци“' из основних 
школа „'Петар Петровић Његош“ и „стефан Немања“, а „трећаци“ 
из осталих дана су рачунаре добили наредних дана.    

ЛАПТОПОВИ
ЗА „ТРЕћАКЕ“

Основцима је подељено 237 лаптопова

ЛЕТО У БЕОгРАдУ
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БЕСПЛАТНА ЛЕТњА ШКОЛА ПЛЕСА
секретаријат за омладину и спорт града Београда, Плесни савез Београда и Плесни клуб „Ред стар“ организују 
бесплатну летњу школу плеса за све узрасте. Часови се одржавају на стадиону Црвене Звезде - улаз вИП 1 
(средом, суботом и недељом) до 28. августа. Пријаве на телефон 063/ 37 73 73 (број места је ограничен).

У  суботу, 18. јуна ,са 
почетком у 11 часова, 
у парку мањеж, по 

први пут организован Сајам 
средњих школа са територије 
општине Савски венац, где 
су се представиле све школе, 
ученички парламенти и 
ученичке компаније са Општине 
(филолошка гимназија, гимназија 
Свети Сава, IV београдска 
гимназија, Спортска гимназија, 
Војна гимназија, медицинска 
школа, Угоститељско- туристичка 
школа, Школа за дизајн, Техничка 
школа за дизајн коже, Школа 
за бродарство, бродоградњу и 
хидроградњу, Уметничка школа 
Artimedia, Стручна школа за стил, 
естетику и културу тела). 

уз присуство заменика градског 
секретара за образовање 
госпође Драгице Моро, 
директора свих средњих школа 
и челника општине савски 
венац, скуп је отворио секретар 
скупштине гО савски венац 
Ненад Прелић. 

сајам је организован у веома 
кратком року уз максимално 
залагање свих представника 
средњих школа као и њихових 
ученика који су по великој 
врућини приказали своја знања 
и вестине, док су запослени 
у општинској управи учинили 
све да организација ове 
сјајне приредбе протекне 
беспрекорно.

САЈАм СРЕдњИХ ШКОЛА
СА САВСКОг ВЕНЦА

Шта јЕ свЕ вИЂЕНО На сајМу

Овај несвакидашњи сајам је обиловао разноликим 
програмом. тако су посетиоци могли да се кућама врате 
са бродом у боци или чак сопственим портретом.
Посетиоци су имали и прилику да присуствују модној 
ревији ученика Школе за дизајн коже, који су сами 
направили моделе, да уживају у гастрономским 
достигнућима ученика угоститељско- туристичке школе; 
да виде спортске борилачке вештине ученика спортске 
гимназије, али и да им пре повратка својим домовима 
ученици Медицинске школе измере крвни притисак.
Посетиоци су могли и да помогну опремању дечје 
играонице у Дому „Дринка Павловић“ куповином 
предмета које су урадили ученици ових школа, да 
науче нешто од ученика Четврте београдске гимназије, 
као и да виде шта знају ученици једне од најстаријих 
гимназија у србији свети сава.
Ипак, најважније од свега, ученици су могли да добију 
све потребне информације о упису у средње школе 
и да се упознају са њиховим наставним плановима и 
програмима.

драгица моро са директорима школа и 
представницима Општине Савски венац
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У дечјем културном центру 
„мајдан“, 16. јуна, Општина 
Савски венац организовала је 

традиционалну Свечаност доделе 
награда Ученицима генерације и 
освајачима дипломе „Вук Караџић“ из 
својих шест основних и три специјалне 
школе. 

уз пригодан музички програм награде 
најбољим ученицима са савског венца 
уручивали су општински руководиоци, 
на челу са председником општине 
томиславом Ђорђевићем, који је 
и поздравио присутне ученике, 
изразивши своје задовољство што је 
ту да поздрави најбоље савсковеначке 
ученике, о којима општина брине и од 
којих у будћности много очекује.  

 Ђацима генерације уручени су том 
приликом ваучери у вредности од по 

20.000 а вуковцима по 8.000 динара. 
Поред председника општине награде 
најбољим ученицима том приликом су 
уручивали његови сарадници: Душан 
Динчић, начелник управе гО савски 
венац, као и чланови Општинског већа: 
Милош Ковачевић, горан Богуновић и 
Мијодраг јањић. 

Иако је Општина савски венац и 
протеклих деценија увек водила 
рачуна и награђивала своје најбоље 
ученике, последњих пет година то чини 
у Дечјем културном центру „Мајдан“ на 
мало свечанији и гламурознији начин. 
а и награде су све боље, достојне 
успеха који су савсковеначки матуранти 
током основног школовања постигли. 
у протеклих пет година ова свечаност 
само једном није била организована 
у „Мајдану“, док се градио, и од 
тада из године у годину, овај дечји 

културни центар је све лепши, баш као 
и свечаност која се у част најбољих 
ученика организује.

Пре званичног почетка свечаности 
ученици Мале школе рокенрола са 
савског венца, који су протеклих месеци 
радили и вежбали у истом том дечјем 
културном центру, а којима је то такође 
био свечани завршетак школске године 
и прилика да чујемо шта су научили 
извели су песму „још једна цигла у 
зиду“ групе „Пинк Флоид“ која је, да све 
буде у фазону, симболично повезана 
са образовањем, а чули смо их, у 
групној интерпретацији њих 50-ак,  још 
два пута током ове приредбе. Након 
завршетка званичног дела свечаности 
све се наставило рок-концертом на 
ком је наступило осам група рођених и 
увежбаних у Малој школи рокенрола у 
протекла четири месеца.

НАгРАдЕ ЗА НАЈБОљЕ ОСмАКЕ

ЛЕТО У БЕОгРАдУ
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БЕСПЛАТНА мАЛА ШКОЛА РОКЕНРОЛА
градски секретаријат за омладину и спорт, гО савски венац, Канцеларија за младе савског венца, ДКЦ „Мајдан“ и НвО „ленон“ 
организују Малу школу рокенрола. Радионице се одржавају у ДКЦ „Мајдан“, сваког петка од 10 -12h све до 2. септембра. Школа 
је бесплaтна и води је композитор и гитариста Жељко савић. телефон 060 / 397 27 23 или имејл lenon.nvo@gmail.com

ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ
„ВУК КАРАЏИЋ“

И УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ  
 школске 2010 /2011. године

ОШ  „ИсИДОРа сЕКулИЋ“
Немања Бојовић
лазар Костић
тијана спремић
Катарина Бошњак
ученица  генерације:
јована Шормаз

ОШ „вОјвОДа МИШИЋ“
      Катарина Чолић

Марија Чукић
сара Ђурица
лука јанковић

 ученица генерације:
         софија Чукић
ОШ „РаДОјКа лаКИЋ“
        Дајана Бешић

ана Давидовић
Милена Димитријевић
Павле јонић
Маша Крупниковић
сенка Митровић
теодора Ристовић
Катарина васић
ана вујичић

        ученик генерације:
        Никола томашевић
      
ОШ „ПЕтаР ПЕтРОвИЋ ЊЕгОШ“
       Миљана Дукић

владимир јевтић
Петар Косијер
јелена Кривокапић
Исидора Мицић
тања Новић
лана Познановић
јелена Пуача
алекса Радовановић
аида спаховић
ученица генерације :
Емилија јанков

ОШ „вОјвОДа РаДОМИР ПутНИК“
Марта Буднар
Никола Чаровић
веско вујошевић
Милана Ђуровић
Нина стјеповић
тамара лазић
андреа глушчевић
Марко тополовачки
ученик генерације :

Ђорђе Загорац

ОШ „стЕФаН НЕМаЊа“
          лена Марковић

Ивана арсеновски
Мина јаковљевић
анђела Шукара

          сања Шимић  

         ученик генерације :
         славољуб атанасовски
      
уЧЕНИЦИ гЕНЕРаЦИјЕ 
сПЕЦИјалНИХ ШКОла 

ОШ „ДР ДРагаН ХЕРЦОг“
Исидора јосић

ОШ „аНтОН сКала“
 Иван Миросавић

Школа за оштећене слухом „стЕФаН 
ДЕЧаНсКИ“
 вера Мићић

„ИгРАЈ НА ПОљЕ дОБРЕ ВОљЕ“

Основна школа „антон скала“, коју похађају ученици са 
сметњама у менталном развоју, заједно са градском општином 
савски венац организовала је 7. јуна акцију под називом „Играј 
на поље добре воље“. Манифестацију су свечано отворили: 
влада Милић, заменик председника општине савски венац и 
сава стојиљковић, генерална секретарица Европске шаховске 
уније.   
Циљ је био је да се деца упознају са основама древне шаховске 
игре, а у симултанки на 40 табли су учествовали: велемајстор 
Бојан вучковић, интер-мајстори јован тодоровић и Драган 
стаменковић. с друге стране, поред ученика „антон скале“ и 
штићеника Дневног боравка из Шекспирове улице, били су: 
директор школе Игор Раичевић, глумци Милутин Милошевић, 
Никол Ђуричко и горан Даничић, певачица Jellena и други гости.

ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАњА

у Дечјем културном центру „Мајдан“, 24. маја је одржана 
традиционалана манифестација „Ђачка песничка 
сусретања“. На овој манифестацији, коју заједнички 
организују ДКЦ „Мајдан“, Библиотека „Исидора секулић“ и 
основне школе савског венца, читале су се најбоље ђачке 
песме, награђене по школама. 

Овогодишњи песник-водитељ била је поетеса гордана 
Малетић, а награђене песме су учествовале и на истоименом 
градском такмичењу. Прво место у категорији ученика од 1. 
до 4. разреда освојила је Маша смиљковић, ученица 4/1 ОШ 
„стефан Немања“ са песмом „Мој случај“, док  је у кaтегорији 
ученика од 5. до 8. разреда победник био Петар Косијер, 
ученик 8/1 из  ОШ „Петар Петровић Његош“. 
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КРОКОдИЛ – Књижевно Регионално Окупљање Које Отклања досаду И Летаргију

ОжИВљАВАњЕ СТАРОг 
АмфИТЕАТРА

ЛЕТО У БЕОгРАдУ
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Књижевни фестивал 
КРОКОдИЛ у 
чијем је оснивању 

кумовала и у чијем 
финансирању учествује и 
наша општина, на којој се, 
уосталом, и дешава, имао 
је од 16. до 18. јуна своје 
треће издање. Одмах да 
кажемо, још успешније 
од претходних и свакако 
популарније, јер је 
амфитеатар испред музеја 
25. мај сваке вечери био 
испуњен до последњег 
места са, по слободној 
процени, неколико 
стотина љубитеља писане 
речи. Али и рокенрола, 
који је као духовно сродна 
музика књижевном 
карактеру фестивала, 
у међувремену постао 
његова друга, ако не и 
равноправна, димензија.

Далеко би нас овде одвело 
набрајање елемената који 
су утицали да КРОКОДИл 
стекне престижну 
репутацију и популарност 
која надмашује све сличне 
(ако таквих има) фестивале 
и да, што је неколико 
његових гостију истакло у 
јавном разговору, писци 
на њему наступају пред 
више публике него када 
би сабрали све друге 
књижевне вечери током 
године. 
 
Опуштеној атмосфери, 
осим изванредног 
амбијента у којем се 
све дешава, свакако 
доприноси и незамењиви 
загребачко-београдски 
водитељски пар: Круно 
локотар и Иван Бевц, 
који кроз духовите 
опаске и коментаре, 
уз подразумевајуће 
познавање „материје“ 
и самих гостију, ствара 
неопходну „опуштену“ 
атмосферу и разбија ону, 

„летаргију и досаду“ 
из назива, тако често 
присутну на другим 
књижевним дешавањима. 

Занимљива форма 
фестивала, у којој писци 
разговарају са „врцавим“ 
водитељима, без предугих 
и често досадних анализа 

књижевних теоретичара, 
уз могућност која се 
нуди гледаоцима, да 
ако их нешто баш и не 
занима, могу да ћаскају, 
прошетају, попију пиво...
али и купе књигу аутора 
који их заинтересује, а 
коју им овај одмах после 
наступа потписује са 
посветом, учинила је да 
сви крокодил-ци, и они на 
бини и они у глеалишту, 
буду нека посебна „сорта“, 
чије се следбеништво из 

године у годину увећава.

уосталом, писац 
владимир арсенијевић, 
идејни творац и главни 
организатор КРОКОДИла 
најбоље је осликао сам 
карактер фестивала 
реченицом: 
- Људи имају више 

заједничког по томе коју 
музику слушају и које 
књиге читају, него по 
етничкој припадности. 
И то је оно што ми у 
КРОКОДИл-у хоћемо да 
развијамо.

а на фестивалу су ове 
године наступили: горан 
војновић из словеније, 
александар станковић, 
Ивана сајко, Предраг 
луцић, Ренато Баретић, 
владо Булић и Мирко 

БЕСПЛАТНЕ ЛИКОВНО-КРЕАТИВНЕ РАдИОНИЦЕ
Бесплатне ликовно-креативне радионице се одржавају у ДКЦ „Мајдан“, за децу узраста од 4 до 14 година, и то у јулу 
сваког уторка  од 17:00  до 18:30 часова и петка од 18:00 до 19:30 часова и у августу средом од 18:00 до 19:30 часова и 
суботом од 12:00 до 13:30 часова. сви заитересовани се могу јавити Катарини јаковљевић на телефон 064/669-5580.

Александар Станковић
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Ковач из Хрватске, Барби Марковић из 
аустрије, Клеменс Мајер из Немачке, 
Фарук Шехић из БиХ, Балша Брковић из 
Црне горе, саша Илић, светислав Басара, 
Иван Чоловић, Филип Давид и Милош 
Живановић из србије. већ сам поглед 
на листу учесника говори да је ту било и 
нових нада регионалне књижевне сцене, 
али и „старих вукова“ који су, оставши 
духом млади, обележавали деценије 
на (и даље заједничкој) југословенској, 
или како се то данас каже, регионалној 
књижевној сцени.

Посебна прича су рок групе које су сва 
три дана свирале у паузама између 
књижевних наступа, као и на завршетку 
сваке вечери, а којима су најмањи 
заједнички садржалац, осим што су 
сви били сјајни, квалитетни текстови 
на које је бацан акценат у њиховом 
првом појављивању. у том смислу, 
публику су, свако на свој начин, све три 
вечери одушевљавали: том-вејтовски 
„Краљ Чачка“, коренима ритма и 
блуза најближи „Keckec & Fluffers“ и 
психоделично-прогресивни „горибор“ 
из Бора, тренутно можда и најбоља рок-
група на овим просторима, која је, да све 
буде у „фазону“, за своје прве албуме 
лакше нашла разумевање код хрватских 
него код домаћих издавача. 

све у свему, док се пробрана публика, 
која је и последње вечери испунила 
амфитеатар, претпостављајући 
КРОКОДИл (очекиваном) фијаску на 
концерту Ејми вајнхаус на Калемегдану, 
напуштала поприште његовог догађања, 
осим генералног одушевљења виђеним, 
могао се осетити и жал што је све готово 
и што се на овај диван угођај, који је 
ове године на најбољи могући начин 
испратило и лепо време, мора чекати 
целих годину дана. 

Краљ Чачка

Светислав Басара

горибор

ЛЕТО У БЕОгРАдУ
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БЕСПЛАТНА ШКОЛА СТРИПА И ИЛУСТРАЦИЈЕ
Бесплатна школа стрипа и илустрације се одржава у ДКЦ „Мајдан“ током летљег распуста, сваке суботе у 
термину од 12:00 до 14:00 часова за све грађане.
Заинтересовани се могу јавити на телефон 065/412-60-46.

Сад већ традиционална акција 
“мала матура - велико срце“ 
организована је ове године по 

шести пут. У њој од почетка сваке 
године учествује и општина Савски 
венац. Ученици шест савсковеначких 
основних школа примили су овога 
пута у госте 33 ђака са Косова.

већ по обичају општина савски венац у 
манифестацију се укључује тако што један 
дан у склопу посете, која је иначе трајала 
од 19. до 23. маја, преузима „бригу“ 
о матурантима са Косова и њиховим 
домаћинима. Овога пута приредила им 
је незабораван доживљај,  разгледања 
Београда са његових река, вожњом 
бродом „топчидерка“ савом и Дунавом.

Захваљујући љубазности Београдског 
водовода, крстарење је организовано 
у суботу 21. маја и почевши у подне 

завршено је око 16 часова. За то време 
малим матурантима, како гостима са 
Косова тако и њиховим домаћинима, али 
и наставницима који их воде, на броду 
је уз забаву бити приређен и ручак, уз 

сокове и слаткише.  Као успомена на 
овај незабораван дан гостима са Косова 
уручени су и лепи поклон-пакети које 
је за њих припремила градска општина 
савски венац.

жУРКА ЗА ЂАКЕ СА КОСОВА

ШКОЛА АКТИВИЗмА

Канцеларија за младе градске општине савски венац покренула је Школу 
активизма, коју је организовала заједно са Fire Group-ом. Циљ ове школе је да 
млади науче како да своје идеје за неки пројекат или акцију преточе у стварност и 
да за то овладају потребним знањима и вештинама, што ће им помоћи да добро 
осмисле и испланирају своју акцију, мотивишу и комуницирају са свима онима чија 
помоћ у пројекту им је потребна.

Школа је бесплатна и отворена је за све младе од 15 до 30 година и за њу није 
неопходно никакво волонтерско или активистичко искуство. 
Настава се, од друге недеље марта до краја маја, једном недељно одвијала у 
Дечјем културном центру „Мајдан“. више постигнутим резултатима ове акције, 
као и о бројним другим активностима и акцијама Канцеларији за младе савског 
венца, као и све додатне информације, заинтересовани омладинци могу сазнати на 
њеном сајту www.mladisavskivenac.org.rs.
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Поводом дана планете земље, 
у Основној школи  „Војвода 
Радомир Путник“, крајем 

априла организована је заједничка 
еколошка акција (чишћење школског 
дворишта) гО Савски венац, 
Амбасаде САд у Београду и школе 
домаћина.

уз акцију чишћења школског дворишта, 
ученици су приредили гостима 

ускршњи базар својих радова, 
а затим и кошаркашки 

турнир, на коме 
су учествовали 

ученици, 

родитељи, као и представници 
општине и америчке амбасаде.
Пред почетак акције ђацима, 

наставницима и родитељима су се 
обратили ли лиценбергер, заменик 

амбасадора саД, томислав Ђорђевић, 
председник гО савски венац и 
Радослава Мраовић, директорка ОШ 
„војвода Радомир Путник“.
Истог дана и истим поводом  у 
топчидерском парку код Милошевог 
конака, одржана је манифестација 
“Мисли зелено“, коју су организовали: 
НвО „Зелена Еко Планета“, у сарадњи са 
јКП „градска чистоћа“ и гО савски венац, 
уз подршку градског секретаријата за 
заштиту животне средине и градског 
секретаријата за образовање.
На манифестацији је учествовало око 
500 ученика из основних школа са 
савског венца и Чукарице.

АКЦИЈЕ, БАЗАР И ТУРНИР

ЕКО КЕСА ЗА ЧИСТИЈИ САВСКИ ВЕНАЦ 
Акција сакупљања, одлагања и рециклаже отпада у сваком домаћинству, 
„ЕКО кеса за чистији Савски венац“ успешно се наставља. За све додатне 
информације у вези са планом, терминима, обухватом појединих мЗ 
као и пријављивање веће количине амбалажног отпада, грађани се могу 
јавити на телефоне: 063/512-056 и 063/512-066 или у погон „Савски венац“ 
ЈКП „градска чистоћа“, на телефон 011/288-3701. За све информације на 
располагању је и инфо телефон општинског Кол Центра 011/360-2-380. 

дАН ПЛАНЕТЕ НА САВСКОм ВЕНЦУ
ЛЕТО У БЕОгРАдУ
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БЕСПЛАТНА ШКОЛА РОдИТЕљСТВА
Бесплатна школа родитељства се одржава у ДКЦ „Мајдан“ током лета, понедељком, средом и петком од 
19:00 до 21:00 час. 
све заинтересоване будуће маме могу се јавити Нади лазић на телефон 064/168-27-77.

ДЕЧјИ ЕКОлОШКИ ФЕстИвал

Општина савски венац, у сарадњи са ПОД театром 
организовала је средином јуна у Дечјем културном 
центру„Мајдан“ завршну манифестацију Дечјег 

еколошког фестивала – ДЕФ-а. у оквиру овог пројекта 
протеклих месеци, применом специфичних театарских 
метода, кроз интензивне драмско-еколошке радионице, 
прошло је око 700 деце предшколског узраста из 10 
савсковеначких вртића. Предшколци су се на овим 
радионицама, кроз драмску игру, учили основама заштите 
природне средине. 
Завршну свечаност ДЕФ-а у име општине-организатора отворио 
је Милош Ковачевић, члан Општинског већа гО савски венац. 
уз пуно музике и игре, дечјих песмица у еко-фазону и учешће 
100-тинак малишана у причи о спасавању планете Земље, 
завршна приредба у „Мајдану“ била је у ствари ефектна 
презентација онога шта су предшколци са савског венца 
протеклих месеци на овим еко-радионицама научили. 

Општина Савски венац, у 
сарадњи са НВО „Камена 
колонија“ и „Зеленилом“ 

Београд поставила је у протеклом 
периоду 25 парковских канти за 
одлагање псећег измета, са кесама 
за његово прикупљање. Остатак је на 
савести власника паса који их ту изводе 
у шетњу – да почисте иза својих кућних 
љубимаца.

Овом врстом парковског мобилијара, 
као и неопходним кесама, за сада је 
опскрбљено пет паркова на савском 
венцу: светоникољски, код аутобуске 
станице, Парк луке Ћеловића испред 
Економског факултета, Финансијски 
парк, између владе Републике србије и 
Министарства финансија, парк на Хајдук 
вељковом венцу и парк леп изглед код 
Мостарске петље. 

ЗА ЧИСТИЈЕ ПАРКОВЕ

дАН ПЛАНЕТЕ НА САВСКОм ВЕНЦУ
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РАдНО ЛЕТО
Општинска управа радиће током лета интензивно
на решавању проблема грађана савског венца

УПРАВА
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мАЈдАОНИЦА
Бесплатне креативне радионице за децу предшколског узраста одржавају се током лета у ДКЦ „Мајдан“ 
четвртком од 17:00 до 18:30 часова и недељом од 11:00 до 12:00 часова.
Заинтересовани могу да се јаве Ружици врховац на телефон 064/136-33-31.

Лето и топли 
месеци не 
значе да ће 

Општинска управа 
престати са радом. 
Напротив, обавезе у 
општини Савски венац 
биће бројне, како би се 
грађанима омогућио 
нормалан живот. 
Приоритетне теме којима 
ће се бавити Општинска 
управа биће у складу 
са дешавањима током 
лета, када је време 
летњих башти, али и 
грађевинских радова...

- град је донео нове 
одлуке о градњи, али и 
нове одлуке о баштама, 
па ћемо се ми тим 
темама током лета доста 
бавити. Надлежност наше 
комуналне инспекције 
је да контролише 
поштовање одлуке 
о радном времену и 
то ће бити један од 
наших приоритета. 
Желимо да омогућимо 
угоститељима да раде 
и зараде, а са друге 
стране да људима који 
станују у непосредној 
околини угоститељских 
објеката  омогућимо да 
пристојно живе. то ће 
нам бити велики изазов. 
Користићемо се помало 
неконвенционалним 
методама. Мораћемо 
да повећамо присуство 
на терену током ноћи, 

што нам је проблем, јер 
су нама инспектори на 
годишњим одморима и 
немамо их довољно да 
бисмо покрили и редовну 
дневну процедуру - каже 
Душан Динчић, начелник 
Општинске управе 
и позива грађане да 
проблеме пријављују, али 
и да истовремено имају 
разумевања.

Он каже да неке ствари, 
као што је мерење буке, 
нису у надлежности градске 
општине.
- Нова тема за нас, 
која одскора добија 
на актуелности, су 

хостели. Они се отварају 
у стамбеним зградама 
и ту долазимо до 
проблема. са једне 
стране имамо питање 
туризма, младих људи из 
иностранства који долазе 

у Београд, упознају га 
и овде троше новац, 
али на другој страни се 
јављају проблеми јер 
се ти хостели налазе у 
стамбеним зградама.
Ми ћемо овог лета 
покушати да тај проблем 
решимо. Као и увек, 
и овог лета се очекују 
бројни грађевински 
радови. Ми не можемо 
да контролишемо сваки 
педаљ и сваки стан. 
па нам је и по питању 
грађевинских радова 
неопходна помоћ грађана. 
такође апелујемо на 
грађане да пре него што 
пријаве комшију виде 

да ли је то што он ради 
онако како би требало да 
буде. Ово је неопходно 
како бисмо могли да се 
сконцентришемо на праве 
проблеме - закључује 
Динчић.

дОКУмЕНТА И У дРУгИм ОПШТИНАмА

Пред почетак годишњих 
одмора надлежни очекују 
велике гужве због вађења 
нових личних докумената.
- Сви изводи који се 
налазеу електронском 
облику више не морају 
да се ваде на територији 
општине на којој сте 
рођени. Тако ако неко ко 
живи на Звездари не мора да дође на Савски венац, 
већ изводе може добити и у својој општини.

НаставЉа сЕ аКЦИја „НаШа КуЋа“

градска општина савски венац је током јуна, трећи годину за редом, кренула у реализацију акције „Наша кућа“. Основна 
идеја акције је да се у сарадњи са скупштинама зграда уреде и обнове улази стамбених објеката, прилаза и заједничка 
дворишта. улагање заједничких трошкова извођења радова је тако организовано да станари за сваки уложени динар 
добију два, односно да се у решавање проблема укључе са једном трећином средстава. услов за аплицирање је да се 
захтев подноси у име скупштине зграде.
акција је претходне две године дала добре резултате, а ове године је интересовање житеља савског венац било изузетно 
велико, тако да је рок за подношење захтева, који је био одређен за крај јуна, продужен за неколико дана. Након овог 
рока, стручна лица ће за сваки захтев процењивати вредност радова, о чему ће станари бити обавештени, а након 
сгласности скупштине зграде о учешћу у финансирању, расписује се тендер за извођача радова. Иначе, станари при 
подношењу захтева сами бирају који од понуђених радова желе за своју зграду. 
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ШАНСА ЗА 
НОВИ ПОСАО

OТВОРЕН БИЗНИС ИНКУБАТОР

ИНВЕСТИЦИЈЕ
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БЕСПЛАТНА ШКОЛА ОдБОЈКЕ
Бесплатни часови одбојке, за децу узраста од 9 до 14 година,  одржавају се у ДКЦ „Мајдан“, током летњег 
распуста, понедељком, средом и петком од 18:00 до 19:00 часова. 
Заинтересовани се могу јавити јелени на телефон 063/347-823 и 011/ 3692-645.

У потпуно реновираној 
згради у Улици Кнеза 
милоша 47 отворен 

је Бизнис центар градске 
општине Савски венац- 
први општински пословни 
центар такве врсте у Србији.

Отварању центра је 
присуствовао велики број 
гостију, представника 

институција, универзитета, 
привредника, невладиног 
сектора, као и представници 
најзначајнијих међународних 
државних и привредних 
институција у србији. Центар 
су свечано отворили Мери 
ворлик, амбасадорка саД у 
србији и томислав Ђорђевић, 
председник општине савски 
венац, који је рекао да је 
центар првенствено окренут 
младим људима, подршци 
њиховим знањима, раду и 
иновацијама, како би стекли 
искуство које би уложили у 
рад у сопственој земљи. 
Реконструкција зграде је у 
потпуности финансирана 
из буџета општине, а 
неопходну техничку опрему 
је донирала агенција 
за међународни развој 
(усаИД). 
госпођа ворлик је истакла да 
је оснивање оваквог Бизнис 
центра, значајно не само за 
општину савски венац већ и 
за целу србију.
Немачки Маршалов фонд 
је омогућио да се пренесу 
позитивна искуства 
из сличних центара из 
сједињених америчких 
Држава, стипендирајући 
боравак и истраживање 
председника комисије 
за успостављање Бизнис 
Центра Милоша Ковачевића.

На отварању је господин 
Иван вејвода, потпредседник 
Немачког Маршаловог фонда 
рекао, да му је драго да види 
да је у тако кратком року 
пренет један успешан модел 
значајан за економски развој.

Милош Ковачевић се 
захвалио свима који су 
учествовали и подржали 

процес покретања Бизнис 
центра и позвао на наставак 
сарадње, а Немања 
Петровић, који води 
Канцаларију за Европске 
пројекте, да је велики посао 
тек пред нама. 

Након свечаног дела сви 
посетиоци су обишли 800м2 
просторија центра у којима 
су их са припремљеним 

презентацијама чекали 
кандидати за „станаре“ 
центра: програм Филм у 
србији који промовише 
потенцијале србије у области 
филмске индустрије, Дивац 
ХОД  Д.О.О., предузеће нашег 
прослављеног спортисте које 
ради у домену социјалног 
предузетништва, три младе 
фирме из области високих 
технологија, прављења 
система „паметних“ зграда, 
веб апликација, као и 
програми развоја енергетске 
ефикасности и еколошке 
свести.

Основна функција 
успостављања бизнис 
инкубатора је подршка 
убрзаном развоју малих 
и средњих предузећа у 
приоритетним областима, 
као што су нанотехнологија, 

телекомуникација, 
информационе технологије, 
енергетска ефикасност, 
заштита животне средине, 
социјално предузетништво и 
иновативни програми.
 
Бизнис инкубатори се 
формирају са задатком да 
се младе фирме оспособе 
за самостално пословање, 
након истека инкубационог 

периода који траје од 
једне до три година. Како 
почетници у бизнису 
немају стручна знања у 
менаџменту, од општине 
добијају пословни простор, 
менторску помоћ, као и 
књиговодствене, правне и 
остале техничке услуге. Први 
конкурс у ту сврху је завршен 
и у току је процес бирања 
предузећа, а у исто време 
расписан је и други конкурс 
који је окончан 1. јула. све 
потребне информације се 
налазе на званичном сајту 
www.savskivenac.rs

Бизнис центар, осим бизнис 
инкубатора, обухвата 
и центар за енергетску 
ефикасносност, пројектни 
центар, едукативни 
центар „Job Shop“ и Клуб 
привредника. 

Ово је простор у коме се укида негативна селекција и промовишу само 
најбољи примери. То видимо као једини пут за излазак из кризе

Милош Ковачевић,  
председник комисије за успостављање Бизнис центра
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већ неколико недеља широм 
територије општине савски 
венац одјекује бука путарских 

машина: глодалица за скидање 
истрошених делова коловоза, бушилица 
за „тврдокорне“ делове улица, преса 
за сабијање нових слојева подлоге, 
великих наранџастих камиона са 
материјалом за обновљени слој 
коловоза, и „асфалтерки“ из којих се 
излива тамна смеса карактеристичног 
мириса. градилишта на којима се све то 
одвија, и бука која их прати, су локације 
где се управо одвија интензивна 
реконструкција улица и саобраћајница 
које на предлог градске општине савски 
венац, уређују Дирекција за путеве 

града Београда и надлежна путарска 
предузећа, најпре јКП „Београд пут“.   

Ова блиско координисана акција 
пример је како се на најбољи могући 
начин одвија сарадња на линији 
грађани-општина-град. јер, све локације 
на којима се изводе ови радови, 
или треба да убрзо почну, а њих на 
савском венцу има скоро 20, ушле су у 
програм обнављања и поправке најпре 
као предлози грађана, и то не само 
становника савског венца: општини су 
се обраћали и возачи који само пролазе 
нашом територијом, бициклисти који 
се рекреирају поред саве, и пешаци 
који овамо долазе из свих делова 

Београда да се опуштају у зеленилу 
и здравом ваздуху кроз шуме Хајд 
парка и топчидера. сви они заједно су 
сигнализирали шта је то што на улицама 
и стазама треба унапредити, поправити, 
поравнати у току свих врста саобраћаја, 
да би се што више побољшала 
свакодневна фреквенција кретања.

- Када смо састављали листу предлога 
за уређење које смо затим упутили 
градској Дирекцији за путеве, изузетно 
смо се водили идејом да све локације 
које предлажемо буду она места која ће 
након поправке значајно унапредити 
одређене сегменте кретања кроз 
нашу општину, а да то што више буду 

Уређење саобраћајница - заједничка акција града Београда и општине

ЗА БИЦИКЛИСТЕ,
ПЕШАКЕ И ВОЗАЧЕ  

КОмУНАЛНО
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БЕСПЛАТНА ШКОЛА фУдБАЛА
Бесплатни часови фудбала, за децу узраста од 10 до 14 година,  одржавају се у ДКЦ „Мајдан“, током летњег 
распуста, средом и петком од 16:00 до 17:00 часова.
Заинтересовани се могу јавити Пеђи Мартиновићу на телефон 065/660-1762.

и локације на које су нам 
указали суграђани. тако 
смо, например, улицу 
Динарску ставили високо 
на листу приоритета јер 
је она не само кључна 
веза читавог Малешког 
брда ка ауткоманди и 
даље булеварима војводе 
степе и Ослобођења, 
већ и зато што се њеним 
тротоарима крећу деца 
из основне школе војвода 
Мишић. Њима је требало 
обезбедити безбедно 
кретање широким и равним 
тротоаром, уз који иде и 
адекватна сигнализација, 
уместо досадашњег који 
је био пун рупа и опасан, 
каже Бранимир гајић, члан 
Општинског већа који је у име 
општине координирао овом 
акцијом, и додаје:
 
- такође смо водили рачуна 
да већи део улица у овом 
програму буде на потезу који 
води ка прилазима новом 
мосту на ади као будућој 
саобраћајној жили-куцавици 
Београда, и да неке улице 
са до сада проблематичним 
коловозом, попут сање 
Живановић или Милована 
глишића, тако буду спремне 
да лако приме возаче који 
тим путем крену са Дедиња 
или сењака ка мосту, 
односно Новом Београду. 
Истовремено, трудили смо 
се да у програму буду и 
неке „црне“ тачке на које 
се грађани стално жале, 
попут платоа испред Дома 
здравља сењак у улици Косте 
главинића, што смо овом 
акцијом напокон успели 
да потпуно поправимо 
и учинимо безбедним 
местом за пешаке. сада 
смо у даљим разговорима 
да се још неки предлози 
грађана који се углавном 
односе на формирање 
односно бетонирање или 
асфалтирање пешачких 
стаза, уврсте у неке додатне 
радове. то су најчешће 

оне неформалне земљане 
стазе којима грађани сада 
знатно скраћују време и 
дистанцу потребну да дођу 
до најближе станице градског 
превоза, например. Посебно 
смо задовољни чињеницом 
да је у потпуности обновљена 
и бициклистичка стаза поред 
саве на оном делу који 
пролази кроз територију 
савског венца, и то одмах 
од границе општине код 
моста у Бранковој па све 
до топчидерске реке, чиме 
и симболично упућујемо 
добродошлицу хиљадама 
Београђана који бициклима 
пролазе кроз нашу општину 
на путу ка ади. Морам да, 
на крају, кажем и то да смо 
изузетно задовољни темпом 
којим се радови одвијају, 
и квалитетом изведеног: у 
овом тренутку се ради на 
више од девет локација а 
радови почињу убрзано и на 
следећим локацијама.

На усвојеној листи предлога 
за уређење налазе се, 
између осталих, и следеће 
улице: 
Косте главинића, Милоша 
савчића, темишварска, 
словенска, Крајишка, 
Динарска, Петра Чајковског, 
Милована глишића, сање 
Живановић, сењачка, 
генерала саве грујића, 
Козјачка, генерала васића, 
Милоша Поцерца... На 
појединим од ових локација 
су радови већ завршени или 
се убрзано приводе крају, 
док се за остатак то ускоро 
очекује. 

Водили смо рачуна да део улица буде у правцу прилаза новом мосту 
на Ади као будућој саобраћајној жили-куцавици Београда, и да тако 
буду спремне да лако приме возила која крену са Дедиња или Сењака ка 
Новом Београду

Бранимир гајић, члан Општинског већа гО савски венац    

ПОсЕБНа вРста уРЕЂЕЊа 
КОлОвОЗНИХ ПОвРШИНа

Ових дана се очекује  и  почетак радова 
на бетонској  стази која  као специфична 
саобраћајница води кроз насеље у  Хумској 
улици,  тачније  у  оном њеном делу код зграде у 
броју  12.  Реч је  о  вишеспратници на којој  су  се  у 
протеклим месецима појавиле велике пукотине 
на фасади и темељима,  изазвавши нелагоду и 
страх станара да се зграда урушава и тоне. 

На иницијативу начелника општине Душана 
Динчића и члана Општинског  већа Бранимира 
гајића,  у  решавању ове проблематичне 
ситуације најпре је  ангажован у  својству 
овлаштеног  грађевинског  вештака председник 
гО савски венац томислав Ђорђевић,  иначе 
архитекта по професији.  Према његовом налазу 
који је  уследио након детаљног прегледа 
злосрећне зграде,  установљено је  да станаре 
угрожава стално влажење и блатњављење 
(ликвификација)  земљаног тла испод зграде до 
кога долази услед непрестаног  и неометаног 
продора атмосферских вода у  тло поред 
самог темеља.  Кишница,  као и вода настала 
отапањем снега,  у  земљу под зградом продиру 
кроз неадекватни канализациони систем, 
односно кроз испуцалу површину коловоза око 
зграде,  због  чега  је ,  према налазу председника 
Ђорђевића,  неопходно да се потпуно обнове 
делови дренаже и бетона на стази,  како би 
атмосферска вода била спроведена што даље од 
зграде и омогућила да се блато дубоко у  земљи 
коначно осуши,  и  тако поново постане чврста 
подлога која  солидно држи зграду. 

Даљим залагањем начелника Динчића и члана 
већа гајића,  уз  пуну подршку колегинице 
Наташе Миловановић,  чланице Општинског  већа 
задужене за  комунално уређење,  општина је 
брзо обезбедила ванредна средства за  помоћ 
станарима Хумске 12,  и  изабран је  извођач 
радова који ће извршити све неопходне 
поправке према налазу вештака како би се 
грађанима са ове адресе коначно повратили мир 
и сигурност.   
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Информатор о раду и животу градске општине савски венац

У духу веома успешне 
сарадње регије 
Умбрија са Србијом, 

а нарочито са градском 
општином Савски венац, 
делегација ове италијанске 
је посетила Београд. 

током званичне посете 
делегација умбрије, 
коју су чинили господин 
Масимилијано тремитера 
из Центра за међународну 
сарадњу умбрије 
(владина канцеларија за 
међународну сарадњу) 
и господин стефано 
Бриганти из технолошког 
агропрехрамбеног 
парка из умбрије 3а-Пта 
имали су низ сусрета 
са представницима 
градских и општинских 
власти у области културе 
и привреде, као и 
представницима удружења 
Послодаваца србије 
како би се програмски 
документ о сарадњи 
припремио на адекватан 
начин, и да се упознају 
са правцима стратегије 
социо-економског развоја у 
наредном периоду.

том приликом делегација 
ове регије се састала са 
господином александром 
Пековићем, замеником 
секретара за културу града 
Београда и председником 
организационог одбора 
за припрему кандидатуре 

Брада Београда за 
културну престоницу 
Европе.

На састанку са 
господином Пековићем 
потврђена је спремност 
да се настави и унапреди 
постојећа сарадња између 
Београда и умбрије/
Перуђе. Констатована 
је успешна сарадња на 
пројекту умбриа Џез 
Балканик виндоус који 
се у Београду одржава 
од 2005. године и 
размотрене могућности 
проширења сарадње у 
области културе и заштите 
културне баштине, пре 
свега у оквиру сарадње 
два града на заједничком 
путу ка постизању 
престижне титуле 
културне престонице 
Европе (Перуђа је 
кандидат за 2019, а 
Београд за 2020. годину).

После састанка са 
представницима удружења 
Послодаваца србије где су 

размењене информације о 
привредним активностима 
регије умбриа и њиховим 
потенцијалним партнерима 
у србији  уследио је радни 
ручак са председником 
општине савски венац, 
томиславом Ђорђевићем 
и представницом 
Министарства Финансија 
Републике србије.

На радном ручку са 
томиславом Ђорђевићем 
и представницом 
Министарства Финансија 
представљена је постојећа 
сарадња коју је општина 
остварила са Регијом 
умбрија и Перуђом и 
спремност да се та сарадња 
настави и унапреди.

НАСТАВАК УСПЕШНЕ САРАдњЕ

делегација регија Умбрија посетила Савски венац

Однос који Градска општина Савски венац има са италијанском регијом 
Умбрија јасно показује нашу усмереност ка Европи и партнерима из ЕУ. 
Наша сарадња ће још дуго трајати, а надам се да ће у будућности бити 
још плодоноснија.

Немања Петровић, помоћник председника гО савски венац    

Италијани су се састали и са госпођом Оливером 
Сивовић, секретаром за привреду града Београда. На 
састанку са госпођом Сивовић размотрене су могућности 
креирања заједничких пројеката у области привреде и 
могучност финансирања таквих пројеката из европских 
фондова. Представљене су постојеће активности 3А-ПТА 
технолошког парка регије Умбрија у Србији.

ЗАЈЕдНИЧКИ ПРОЈЕКТИ
гРАдА И УмБРИЈЕ

ИНТЕгРАЦИЈЕ
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БЕСПЛАТАН ЕдУКАТИВНО-РЕКРЕАТИВНИ ПРОгРАм „БАВИмО СЕ СПОРТОм И УЧИмО ЕНгЛЕСКИ“
Центар за развој образовања „Cros educ“, школa страних језика „Ђуро салај“, „театар 78“ и гО савски венац организују 
радионице које садрже часове енглеског језика, корективне гимнастике и одбојке. термини  и место одржавања: 
11. јул - 3. август, сваког радног дана од 18-20h, позориште „театар 78“, Ресавска 78.  телефон 063/427-906 и 011/3619320.

У Полицијској станици Савски 
венац је 9. маја почела са радом 
Контролна соба, коју су свечано 

отворили Томислав Ђорђевић, 
председник гО Савски венац и 
Никола Ристић, заменик командира 
Полицијске станице наше општине. 

Tиме је и практично почео са 
радом видео-надзор, којим 
ће за сада бити обухваћене 
све основне школе на Савском 
венцу, као и подземни пролаз 
на Зеленом венцу. Овим ће се 
значајно допринети безбедности 
у савсковеначким школама, али 
и додатно утицати на спречавање 
нелегалне трговине. Ускоро 
се очекује да видео-надзором 
буде обухваћена и Предшколска 
установа Савски венац, али и 
неки други простори на општини 
у којима је потребно обезбедити 
већу контролу и безбедност.

- Брига о деци је најважнија, а 
хулиганима не сме бити дозвољено 
да уништавају град. Прве камере 
поставили смо пре четири године, 
али оне су биле црно-беле и нису 
дале толико добре резултате. Сада 
су постављене савремене камере у 
боји које и ноћу шаљу јасну слику 
- истакао је Томислав Ђорђевић, 
председник гО Савски венац.

Видео надзором обухваћен је и 
подземни пролаз на Зеленом венцу.
Путем видео-сигнала дешавања 
у школама пратиће се 24 сата, а 
уколико уочи проблем, полицајац за 
монитором истог тренутка на терен 
шаље екипу.

ОТВОРЕНА КОНТРОЛНА СОБА

Двадесета седница скупштине градске општине савски венац на дневном реду је 
као прву тачку имала Информецију о стању безбедности на територији Општине 
у 2010. години, која је једногласно прихваћена од свих одборника. Из извештаја 
који већ годинама уназад представници Полицијске станице савски венац подносе 
одборницима и скупштини, може се закључити да постоји изузетна сарадња између 
тих структура, која је поред осталог резултирала и отварањем Мониторинг центра 
у полицијскиој станици, чиме је превентивно извршено покривање свих основних 
школа на територији општине, као и подземног пролаза на Зеленом венцу. Као 
веома важну тачку дневног реда, скупштина је разматрала и усвојила  завршни 
рачун буџета за 2010 као и одлуку о измени и допуни буџета за текућу годину. Поред 
овога скупштина је усвојила још један важан стратешки документ стратегију развоја 
социјалне заштите 2011-2015 године, чиме је настављен посао доношења битних 
стратешких докумената којима се дефинише рад Општинских структура у наредном 
петогодишњем периоду. На овај начин градска Општина савски венац постаје 
препознатљива и водећа имајући у виду већ раније усвојене стратешке документе 
лЕаП (локални еколошки акциони план) и стратегију развоја градске Општине.

СКУПШТИНА О БЕЗБЕдНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ У 2010. гОдИНИ

Наш циљ мора бити смањење криминалитета из године у годину.  Mогуће 
решење треба потражити у двосмерној сарадњи са најављеним Саветом 
за безбедност Града Београда у коме ће заједно седети представници Града, 
Полицијске управе и других институција које се баве безбедношћу.
александар Павловић, заменик председника скупштине општине савски венац

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
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ПОРТРЕТ КРАљА
у Меморијалној соби Куће краља Петра отворена је стална 
поставка „Проширена стварност“ која омогућава посетиоцу да се 
на мултимедијални начин упозна са животом некадашњег владара

КУЛТУРАЛЕТО У БЕОгРАдУ
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БЕСПЛАТНА ШКОЛА ТЕНИСА
Бесплатна школа тениса за децу и омладину одржава се суботом од 11 до 12 часова и недељом од 9 до 10 часова 
на тениским теренима спортског села у Делиградској улици.
Пријаве на телефон 064/220-12-57.

Интерактивна изложба под називом "Портрет краља" 
је сегмент сталне поставке меморијалне собе у Кући 
краља Петра. Меморијална соба је део кулурног 

центра који се налази у вили из ХΙΧ века у којој је Краљ Петар 
I Карађорђевић живео после Првог светског рата.

Кућа у којој је живео је проглашена музејом посвећеним 
његовом животу пре готово једног века, али је бурна 
историја учинила да бројни артефакти буду уништени или 
изгубљени. Изложба "Проширена стварност" је заснована 
на великом мозаику који се састоји од неколико стотина 
фотографија најразличитијих власника - од државних 
институција, до приватних колекционара. На фотографијама 
је приказан краљ кроз његов живот, породицу, пријатеље, 
али се уз Петра Карађорђевића могу видети и његови 
значајни савременици: Милош Црњански, Михајло 
Пупин... Фотографије су тако дизајниране да тек са извесне 
удаљености дају праву слику - велики портрет Краља Петра I 
Карађорђевића.

Кроз "Проширену стварност" овај портрет заправо служи 
као платформа за додатне мултимедијалне елементе. Па 
тако слике, када се посматрају кроз "ајпед" покрећу нове 

садржаје кроз које 
посетилац може 
још боље да се 
упозна са животом 
краља.
– Ова технологија 
се назива 
„проширена 
стварност” – 
објашњава јана 
Родић, један од 
аутора изложбе.
– Поједине 
фотографије на 
зиду су маркери, 
означене тако да 
најсавременијим 
телефонима 
дају сигнал да са 
интернета повуку 
додатне слике и 
текстове. На пример 
– показује Родићева 
на „таблету” – сада је 
преузео фотографију 
инсигнија Петра Првог 
и причу о томе који 
уметник их је израдио, 
шта се десило са њима 
и тако даље.
једна од краљевских 
инсигнија, Петрова 
круна, заправо њен 
тродимензионални 

Велики портрет краља Петра I који сада краси
Спомен собу творе стотине историјских фотографија
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модел, такође позван са интернета, израња на екрану када 
се он упери у зид са извесне тачке просторије. Посматрано 
на „таблету”, круна лебди у ваздуху, тако да је могуће, ако 
се стане испод ње, сликати се са краљевским обележјем 
на глави, док је у позадини видљив лик Петра Првог у 
натприродној величини. трик је сличан фотографисању 
летњих туриста у чељустима 
ајкуле насликане на табли 
негде на приморју. само што 
је ова „ајкула” виртуелна 
и тродимензионална и 
начињена слика делује готово 
веродостојно.

– Поставка је претпремијерно 
отворена у Ноћи музеја и 
клинци су се одушевили. 
сви су се сликали са круном 
и одмах са „таблета” слали 
фотографију на свој профил на 
фејсбуку – сећа се Родићева.

способност „проширене технологије” да генерише слике у 
празном простору биће искоришћена и за постављање још 
једне изложбе у топчидерској резиденцији. Оригинално 

покућство из 
краљеве куће је 
разнесено којекуда, 

али је његов изглед забележен на фотографијама и у 
записима из тог времена. Оно ће, опет налик духовима чија 
невидљива обличја остају заробљена на месту које је некада 
било њихов дом, бити „призвано” у једну од соба краљеве 
куће.

– Помоћу „проширене технологије” реконструисаћемо једну 
од просторија у којима је боравио Петар Први. Посетиоци 
ће улазити у празну собу, добијати „паметне” телефоне и, 
како их буду усмеравали око себе, на екранима „откривати” 
ствари на местима где су се некада заиста налазиле – каже 
Родићева.www.kucakraljapetra.rs

КУЛТУРА

Већина фотографија потиче из из Првог светског рата, а прикупљене

су током висемесечне обимне потраге у музејима и архивима
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градска општина Савски 
венац наставља са бригом 
о маргинализованим 

становницима наше општине, кроз 
програм бесплатне стоматолошке 
заштите Ромске популације. 

До сада је уз помоћ програма 
бесплатне стоматолошке бриге, 
прошао велики број суграђана 
ромске националности, са 
територије гО савски венац. Овим 
програмом обухваћени су преглед 
зуба, утврђивање статуса зуба, 
уклањање меких и тврдих наслага, 
привремени испуни код дубоких 
каријеса, композитни испуни на 
предњим зубима, амалгамски испуни 
ма задњим зубима, вађење зуба и 
вађење заосталих зубних корена , 
индивидуално здравствено-васпитни 
рад, едукација и подела средстава 
за зубну хигијену (зубних пасти и 
четкица), едукација о техници прања 
зуба.

На основу прикупљених информација 
у претходном периоду о статусу 
денталног здравља Ромске 
популације на територији  градске 
општине савски венац, пројекат 
ће  у следећем периоду  повећати 
досадашњи обим услуга, бавећи 

се  протетиком (израда метало – 
керамичких мостова, парцијалних 
– скелетираних протеза, парцијалних 
акрилатних и тоталних протеза), као 
и наставак започетих лечења зуба 
са дубоким каријесом и пломбе од 
композитног материјала.

СТОмАТОЛОШКЕ
УСЛУгЕ ЗА РОмЕ
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in memoriam

СПИСАК 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

мИОдРАгУ СТАНОЈЕВИћУ

У градској општини Савски венац, 
15. јуна је одржана Комеморативна 
седница Скупштине општине 
поводом смрти мидрага Станојевића, 
архитекте у пензији који је свој 
стан на Сењаку као задужбину, 
оставио савсковеначкој деци. О лику 
и делу миодрага Станојевића, а 
посебно о његовом хуманом чину, 
на  комеморацији је говорио Влада 
милић, заменик председника гО 
Савски венац. Уз обећање да ће 
Општина у потпуности реализовати 
његову жељу и племенити чин, 
речено је да ће на тај начин и име 
овог хуманог човека остати да живи у 
сећањима будућих генерација.

миодраг Станојевић сахрањен је 
истог дана уз дужне почасти на Новом 
гробљу у Београду.
О господину миодрагу Станојевићу, 
већина руководилаца и запослених 
у Општини, као и грађани Савског 
венца, готово да ништа нису знали 
до пре годину и нешто дана, док се 
није појавио са жељом да свој велики 
стан на Сењаку после смрти, као 
задужбину, остави за образовање и 
васпитање талентоване деце.
Тада, једном приликом, кад је прича 
о његовом донаторству била већ 

профилисана, након једне седнице 
Општинског већа, ту је прослављен 
и његов 85. рођендан и у срдачном 
разговору сазнасмо о њему тек толико 
да је архитекта у пензији и да нема 
своју децу, па зато жели да помаже 
свој талентованој деци. И да тако 
остане упамћен. 
Сви који су тада били присутни и који 
су се са њим протеклих годину дана  
дружили, схватили су да пред собом 
имају једног господина старог кова,  
образованог, културног, симпатичног 
и надасве племенитог човека. Који је 
знао шта хоће и имао поверење у своју 
општину - да ће цео посао око његове 
задужбине спровести на прави начин, 
иако је, вероватно, имао и разне друге 
понуде у том смислу.
Са миодрагом Станојевићем смо се у 
протеклих годину дана спријатељили 
и на неки начин постали део његове 
шире породице, бринули о њему као о 
најрођенијем, што је био знак колико 
смо се стварно и људски зближили.
У међувремену, његов племенити гест 
наишао је и на опште одобравање 
шире јавности, која га је протумачила 
као један позитиван пример који би 
требало следити.
Пошто није боловао од тежих болести, 
а како смо о његовом здравственом 
стању били редовно обавештавани, јер 
смо о њему бринули, вест о његовој 

смрти, упркос позним годинама, ипак 
нас је изненадила. 
И искрено растужила. 

У тренутку опраштања од њега, 
мотиви за племенити чин који је 
предузео постали су нам још јаснији. 
На свима који су у свему томе 
учествовали и у међувремену се с 
њим зближили, остала је и морална 
обавеза да његове жеље, уткане у ту 
мисију, спроведу на најбољи могући 
начин.
Име и лик мидорага Станојевића 
остаће да живе и у сећањима будућих 
генерација због којих је своје добро 
дело и учинио.

in memoriam



www.savskivenac.rs

31

Информатор о раду и животу градске општине савски венац

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  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



САВСКИ ВЕНАЦ

БИЗНИС 
ИНКУБАТОР

Подршка убрзаном развоју малих и средњих предузећа у приоритетним 
областима, као што су нанотехнологија, телекомуникација, 

информационе технологије, енергетска ефикасност, заштита животне 
средине, социјално предузетништво и иновативни програми

ГРАДСКА ОПШТИНА


