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Велика акција уклањања графита

ЧИСТО ЛИЦЕ САВСКОг ВЕНЦА
Након уклањања недоличних натписа биће резервисана 
места на зидовима која би млади уметници могли да 
улепшају муралима
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Фасаде на Савском венцу 
добиће натраг свој 
некадашњи изглед који су 
им отели бројни анонимни 

аутори разних графита. Велика акција 
уклањања графита и жврљотина са 
зидова „поништиће“ деценије ружења 
зграда, а до сада су већ очишћена насеља 
најугроженија овом „забавом“.

на почетку акције уклоњени су графити на 
зидовима у близини два највећа спортска 
објекта у земљи, звездине „маракане“ 
и стадиона Фудбалског клуба Партизан, 
као и на фасадама у Улици Љутице 
богдана, у насељу Стеван Филиповић и 
простору преко пута музеја „25. мај“. Са 
завршетком ових делова Савског венца 
на ред ће доћи и Зелени венац и део од 
Савске улице до Карађорђевог парка. 
Први талас уклањања графита завршен је 
почетком августа.

- Лица ангажована на овом послу 
вредно раде већ два месеца, а с 
обзиром на то да  су у питању улице 
у густо насељеном градском језгру, 
где имамо јако добру сарадњу са 
скупштинама станара, са њима се 
углавном и договарамо око тога кад, 
како и где ће се радити неутрализација 
графита. Засад на овом послу ради 
трочлана екипа радника, који имају 
адекватну механизацију за тај посао. 
акција је организована по највишим 
европским стандардима - каже 
миловановићева и открива идеју 
да се не зауставе само на уклањању 
графита, већ и да се доделе одређени 
зидни простори уметницима који би 
допринели лепшем изгледу овог дела 
београда.

Житељи Савског венца би требало да 
знају да је за реализацију уклањања 
жврљотина са зидова потребно је да 
се од председника Скупштине станара 

добије дозвола. од грађана се такође 
очекују и предлози где би они волели 
да се ослика нешто лепше од садашњих 
графита на фасадама. За то је неопходна 
сагласност Скупштине станара. Подсећања 
ради, ово неће бити први пут да се на 
Савском венцу одвијају овакве акције, јер 
су и раније студентима академије ликовних 
уметности додељивани простори које су 
они улепшавали муралима.
Према важећем закону станари су у обавези 
да сами воде рачуна о изгледу и чистоћи 
фасада својих зграда, али је овог пута 
општина Савски венац одлучила да начини 
први корак у улепшавању овог дела града.
Сам процес чишћења одвија се на три 
различита начина:  пескарењем, чишћењам 
водом под високим притиском и чишћењем 
површина уз употребу хемијских средстава. 
неутрализација графита се окончава 
мазањем антиграфитне заштите, која ће 
умногоме олакшати скидање графита који 
би се касније исписао на том месту.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове покренуо 
је акцију чишћења најужег центра града, а онда смо, 
вођени њиховим примером, и ми одлучили да такву акцију 
спроведемо и на територији наше општине 

Наташа зујовић-Миловановић
чланица Општинског већа Савског венца.



www.savskivenac.rs

6

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

у дворишту ОШ „Војвода Мишић“

OAзА зА СКЕјТЕРЕ
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Основна школа 
„Војвода 
Мишић“ на 
Аутокоманди 

је прва у Србији која је 
добила скејт-парк, у ком ће 
сви љубитељи скејтборда, 
ролера и бицикла моћи да 
уживају у вожњи и доброј 
забави.

одушевљени ђаци су тог 15. 
септембра гледали искусне 
бајкере и ролераше како 
изводе егзибиције на новом 
полигону, а тек понеко од 
њих се усудио да се и сам 
окуша на некој од рампи. 
неустрашив је био ђак-
првак Димитрије реџић, 
полазник Скејт-школе, који 
је једва чекао да покаже 
своје вештине.

- Донедавно сам возио 
скејт на тераси, а сада имам 

прави парк, у ком  ћу моћи 
да вежбам колико хоћу 
- рекао је презадовољни 
Димитрије, у својој првој 
изјави за штампу.

Данашња деца имају 
другачије жеље када је 
у питању рекреација у 
школском дворишту, па 
је општина Савски венац 
препознала њихову жељу 
да, осим терена за кошарку 
и фудбал, имају и простор 

за егзибиције на скејту и 
ролерима. 

- ово је једини такав 
полигон у београду смештен 
у дворишту једне школе, а 
нама је било задовољство 
да донирамо средства 
за ту сврху, рекао је на 
отварању влада милић, 
заменик председника Го 
Савски венац, додајући да 
ће клинци још неко време 
ролере и скејт возити само 

на терену за мали фудбал, 
али да ће ове и друге бројне 
справе, чим се постави 
безбеднија подлога, бити 
премештене у оближњи 
школски паркић. 
Скејт-парк у „војводи 
мишићу“ није намењен 
само ученицима ове 
школе, али ће радити само 
поподне и увече, после 
наставе.
И наравно, уз неопходну 
заштитну опрему.

Ово је једини такав полигон у Београду смештен у 
дворишту једне школе, а нама је било задовољство да 
донирамо средства за ту сврху, рекао је на отварању

Влада Милић 
заменик председника гО Савски венац
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Општински бизнис-центар

пРВИ КОРИСНИЦИ 
пОТпИСАЛИ угОВОРЕ
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У просторијама Бизнис центра 
ГО Савски венац, свечано су 6. 
септембра потписани уговори са 
његовим првим корисницима. А 

први станари Бизнис инкубатора, како 
је назван још с првом идејом о његовом 
оснивању, који је отворен у јуну ове године, 
су: Социјално предузеће DIVAC HOD, “Haj-
teck building managment solution'', Српска 
филмска асоцијација, као и фирма „Secure 
Space“, која се бави израдом сајтова и веб-
презентацијама.

Основна функција овог центра јесте 
успостављање бизнис инкубатора у 
областима попут нанотехнологије, 
телекомуникација, информационих 
технологија и заштите животне средине. 
Пре потписивања уговора присутнима су се 

обратили пријатељи Центра: Сузан Фриц, 
директорка УСАИД-ове мисије у Србији, 
организације која је помогла да идеја бизнис 
инкубатора заживи на Савском венцу, као и 
Јелена Стојановић, директорка маркетинга 
и продаје у „Телекому Србије“, компаније 
која такође значајно помаже у овом важном 
пројекту. 

Сузан Фриц је том приликом истакла да се 
кроз овај пројекат показује посвећеност и 
озбиљност општине када је у питању развој 
малих и средњих предузећа и додала да ће 
од центра корист имати и предузетници и 
држава. 

Бизнис инкубатор је првенствено окренут 
младима као подршка њиховом знању, раду 
и иновацијама.

ШВЕЂАНИ У ГОСТИМА
У посети бизнис центру Го Савски венац, 19. 
септембра је, у оквиру свог стручног путовања, 
боравила група инжењера, архитеката, 
еколога и дизајнера шведске компаније SWE-
CO GROUP (Шведска косалтинг компанија). 
Том приликом су Томислав Ђрђевић, 
председник Го Савски венац и његови 
сарадници гостима представили општину и 
новоотворени бизнис центар. о пројектима 
који су у општини Савски венац у току, као и о 
будућим плановима говорили су и: немања 
Петровић, помоћник председника општине, 
и архитекта Зоран Ђукановић, профеор 
архитектонског факултета у београду. Гости су том приликом обишли и реконструисану Кућу 
Краља Петра, простор испред музеја „25. мај“, али и стару Летњу позорницу на Топчидеру, 
чија се реконструкција очекује у наредном периоду. 

ПреЗенТаЦИЈа У бИЗнИС ЦенТрУ
настављајући да промовише нове пословне идеје, због којих је и основан, 
савсковеначки бизнис центар је 29. септембра организовао презентацију линије за 
балирање комуналног отпада у складу са еУ стандардима. 
на промоцији опреме која се уклапа у један од основних праваца деловања бизнис 
центра, а тиче се подршци предузетништву у иновативним еко-програмима, говорили 
су: директор немачке фирме „Shuster“, мр Томас Шустер, као и представник ове 
компаније за балкан ратко нешић, док је ову занимљиву презентацију, којој су између 
осталуих присуствовали и стручњаци из Градске чистоће, водио стални сарадник 
општине Савски венац Дипл. инг. арх. миладин марицановић.

Желимо да млади овде стичу искуство, које би затим 
уложили у рад у сопственој земљи, али и да направимо 
позитивну селекцију. Знаћемо да смо успели када у целом 
граду буду радили слични центри

Милош Ковачевић
члан Општинског већа
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Министарство просвете и 
науке у оквиру пројекта 
„пружање унапређених 
услуга на локалном 

нивоу - DILS“, a у сарадњи са ЦИп-
Центром за интерактивну педагогију и 
Фондом за отворено друштво Србија 
покренуло је програм „И родитељи 
се питају“. Циљ програма је стварање 
могућности да родитељи на активнији 
и квалитетнији начин учествују 
у доношењу одлука о животу 
предшколских установа и школа и 
тиме допринесу добробити све деце.

Постојећа законска регулатива, пре 
свега Закон о основама система 
образовања и васпитања, даје основу 
за конкретније учешће родитеља 
како би се заједничким настојањима 
предшколске установе, школе и 
породице подигао укупни квалитет 
образовања и остварило право на 
образовање све деце. 

Програм „И родитељи се питају“ 
је прилика да се отвори дијалог на 
тему улоге родитеља, старатеља, 
хранитеља, породице у образовном 
процесу, доношењу одлука које се 
тичу циљева и задатака образовања 
и васпитања за свако дете, стварању 
образовних политика на нивоу 
установе, локалне заједнице или 
шире. веће укључивање родитеља 
представља важан део ширег 
друштвеног процеса од којег се 
очекује да допринесе општем развоју 
не само образовног система, већ 
читавог друштва у успостављању 
безбедног и подстицајног окружења 
за децу и младе. 

У оквиру овог програма, родитељи ће 
бити оснажени да активно учествују 
у раду постојећих тела, као што су 
савет родитеља и школски одбор, 
односно управни одбор предшколске 
установе. од родитеља се очекује да 

иницирају нове идеје, подрже идеје 
других родитеља, воде рачуна о 
благовременом испуњавању обавеза 
школе и промовишу квалитетно 
образовање у својој школи.  неке од 
тема које ће бити обрађиване су и који 
су механизми за остваривање права 
родитеља и детета у образовању, улога 
општинског савета родитеља у развоју 
локалних образовних политика, али и 
корак даље од уобичајене улоге Савета 
родитеља – куда и како у будућности. 

Један од могућих исхода ове 
иницијативе могао би бити формирање 
саветодавног тела које би чинили 
родитељи, а које би на нивоу општине 
било укључено у планирање и праћење 
квалитета и ефеката активности у 
образовно-васпитним установама, као 
и различитих услуга за децу и младе 
у области образовања, здравствене и 
социјалне заштите и културе у локалној 
заједници.  

САРАДЊА ОпШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И МИНИСТАРСТВА пРОСВЕТЕ И НАуКЕ

пРЕДСТАВљАЊЕ пРОгРАМА
„И РОДИТЕљИ СЕ пИТАју“



www.savskivenac.rs

11

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

градска општина Савски венац  омогућила је својим 
грађанима бесплатне прегледе у новоотвореном 
приватном Дому здравља "CLINICANOVA",  која се 

налазе се  у Вишеградској улици бр. 26. 
Поводом  отварања  ове нове здравствене установе за 
све становнике са територије општине Савски венац 
направљен је посебни календар беСПЛаТнИХ УСЛУГа.  
Као додатну погодност становницима наше општине до 
31.12.2011 "CLINICANOVA"  одобрава попуст од 20% на све 
услуге овог Дома здравља. 

радно време  новог Дома здравља, који у свом саставу 
има и тим за кућну негу и лечење, лабораторију, ехо срца 
и мобилни колор доплер је  од 07:30 до  20:30 радним 
данима, а суботом од 07:30 до 15х. За све информација 
у вези овиих слуга на располагању је тел  011/ 71 51 777, 
односно Интернет сајт  www.clinicanova.rs.
Календар беСПЛаТнИХ УСЛУГа (вази до 31.децембра.2011)

*потребно је заказати термин путем телефона, за све 
услуге осим за мерење крвног пртиска

време време Здравствена услуга
Понедељак 17-20h Саветовање за планирање породице

Саветовање за децу- лекар педијатар    
Уторак 10-13h Контрола слуха на аудиометру

мереЊе КрвноГ ПрИТИСКа
Среда 10-13h Преписивање рецепата

мереЊе КрвноГ ПрИТИСКа
Четвртак 7:30-9h одређивање шећера у крви

мереЊе КрвноГ ПрИТИСКа
Петак 10-13h Тумачење свих врста налаза од стране наших лекара                                                                                                

мереЊе КрвноГ ПрИТИСКа

БЕСпЛАТНИ пРЕгЛЕДИ зА гРАђАНЕ САВСКОг ВЕНЦА
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ФОТОГРАФИЈА МЕСЕЦА

Београђани по први пут у шетњи 
преко новог моста на Ади.

Фото: Андреј Исаковић
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ОпСЕжНА РЕКОНСТРуКЦИјА САОБРАћАјНИЦА
Раскрсница Булевара Војводе путника и Кнеза А. Карађорђевића: 
некада је ово место код возача било озлоглашено због слојева просутог 
бетона који је реметио нормалну вожњу. Сада је ту постављен нови 
асфалт преко кога неометано клизе бројни аутомобили

Машине јКп „Београд пут“ на 
уласку у Драјзерову улицу

Једноставно и логично решење за смањење
гужве: нова пречица ка петљи код Цареве ћуприје

Проширење у Љутице богдана: аутобуси ГСб више
не успоравају саобраћај када уђу у станицу
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ОпСЕжНА РЕКОНСТРуКЦИјА САОБРАћАјНИЦА
поред више од двадесет улица, пролаза и 

пешачких стаза које је на захтев градске 
општине Савски венац, град Београд преко 
надлежних служби темељно реконструисао 

током лета, ових дана је у току наставак опсежне 
реконструкције кључних саобраћајних тачака на 
територији наше општине.

машине градских предузећа неуморно раде на правцима 
где је највећа фреквенција моторног саобраћаја, 
најпре на булеварима војводе Путника и александра 
Карађорђевића.
ове две магистралне „жиле куцавице“ дневно приме 
више хиљада возила у правцу ка центру града у току 
јутра и ка околним насељима у поподневним сатима. 
С обзиром на степен оптерећења, као и на досадашње 
дотрајало стање коловоза оба булевара, овакав захват 
представља велики корак ка ефикаснијем протоку 
моторних возила кроз Савски венац. 

Поред булевара, машине су поставиле нови слој коловоза 
и на неколико споредних улица са, такође, високим 
интензитетом „проточног“ саобраћаја најпре на Дедињу 
и Топчидерском брду. Да се све не би завршило на 
возачима који од посла до куће само пролазе кроз Савски 
венац, у оквиру овог изузетно великог подухвата Града 
београда уређене су и неке кључне тачке које се директно 
односе на становнике 
наше општине, а 
које су претходно 
грађани захтевали од 
општине да их уреди. 
Једна од таквих је, на 
пример,  и пешачка 
стаза уз булевар 
Кнеза александра 
Карађорђевића која 
се убрзано завршава 
ових дана.

Поред те стазе, један од важнијих захвата који је сада 
спроведен на захтев Грдске општине Савски венц 
општине је и претварање досадашње руиниране 
калдрмисане стазе која кроз Топчидерски парк спаја 
булевар војводе Путника са новом петљом на Царевој 
ћуприји у апсолутно функционалну улицу са новим 
слојем квалитетног асфалта. на овај начин, једноставним 
и логичним решењем, омогућено је да се возачи који 
иду ка бановом брду одвајају ка петљи, и тако се смањи 
велика гужва на семафору код Топчидерске цркве у 
правцу ка Кошутњаку.

- наше задовољство обимом радова, као и бројем и 
квалитетом општинских предлога које је Град београд 
усвојио и максимално ефикасно реализовао на терену, 
је огромно. Све што је од летос, па до данас урађено на 
саобраћајницама на Савском венцу представља заиста 
један крупан и, слободно могу да кажем, животно 
важан подухват. У мегаполису, какав је београд постао, 
питање саобраћаја је једно од најважнијих и свако 
решење у тој области представља управо то што сам 
рекао - животно важан подухват. наши разлози да 
будемо задовољни леже и у томе што је највећи део 
предлога општине потекао од грађана Савског венца, 
који су својим идејама указивали на проблеме који су 
сада решени - каже Бранимир гајић, члан општинског 
већа Го Савски венац.

Машине јКп „Београд пут“ на 
уласку у Драјзерову улицу

Дедињски сквер после дуго времена под новим слојем 
асфалта: бржи пролаз за многе возаче

Формирање пешачке стазе у булевару Кнеза а. 
Карађорђевића: захтев грађана

Наше задовољство обимом радова, као и бројем и 
квалитетом општинских предлога које је Град Београд 
усвојио и максимално ефикасно реализовао на терену, је 
огромно

Бранимир гајић
члан Општинског већа
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- Нацрт плана детаљне регулације за блок који гравитира 
Аутокоманди је урађен и предат је градском секретаријату за 
урбанизам. 
- Скупштина града усвојила Одлуку о изради плана детаљне 
регулације дела Малешког брда који гравитира „прокопу“.

планови за регулацију Малешког брда

НАзИРЕ СЕ  СВЕТЛО 
НА КРАју ТуНЕЛА
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О Малешком брду и 
многобројним проблемима 
с којима се суочавају 
грађани овог насеља код 

„партизановог“ стадиона писали смо 
велики текст на страницама Савског 
венца у априлу прошле године, давши 
му тада, ни мало случајно, наслов 
„Ранч проклетих“. по несрећном 
дворишту из популарне ТВ серије 
„Срећни људи“, које је, да све буде 
занимљивије, пронађено баш у овом 
насељу. Износећи том приликом, 
и све поткрепљујући сликовитим 
примерима, разне комуналне 
проблеме грађана Малешког брда, 
чије би понављање сад захтевало још 
један велики текст, и сам председник 
општине Томислав ђорђевић, иначе 
архитекта коме је по природи ствари 
цела проблематика итекако добро 
позната, између осталог је том 
приликом рекао:

– Знам да грађане не занима ко је 
директно надлежан, већ да неко кога 
су бирали на крају ради посао за који је 
изабран. То што ми разумемо њихове 
проблеме и покушавамо да их решимо 
је само мала утеха уколико се ништа 
не учини. Ја сносим део кривице, иако 
нисам надлежан. немамо права да 
се правдамо – додавши, говорећи о 
неопходности постојања регулационог 
плана за ово насеље – без њега је 
општина Савски венац немоћна, а за 
то време грађани чекају. Инсистираћу 
да се тај план донесе. окренућу и 
небо и земљу! не желим да се због 
бирократије регулативни план не 
донесе. а ако грађанима то уопште 
може да буде утеха, мислим да је и 
град коначно „укапирао“ колико је 
значајан проблем малешког брда – 
наводећи и да је Скупштина општине 
предложила да се раздвоји „спорни“ 
од „неспорног“ дела општине и да се 
цело насеље решава из два правца и 
два плана. 

Колико због чвршћег става 
општине, колико због тога 
што је и сам Град коначно 
„укапирао“ да је „догорело до 
ноката“, тек клупко је почело 
да се одмотава и после 
година чекања грађанима је 
крајем фебруара ове годинње 
представљен концепт будућег 

регулационог плана дела малешког 
брда од Гучевске и Звечанске улице, 
до аутокоманде и аутопута. Уз 
бројне компетентне стручњаке из 
општине и одговарајућих градских 
структура, том приликом је, као што 
смо и ми у „Савском венцу“ писали 
у овогодишњем априлском броју, 
најављено да ће током наредна четири 
месеца бити урађен нацрт поменутог 
плана. 
Што се, за дивно чудо и десило. 

о нацрту овог плана, који се 
тренутно налази у Градском 
секретаријату за урбанизам, 
разговарали смо са мајом 
Јоковић Поткоњак, техничком 
директорком Урбанистичког 
завода који је радио овај план, 
а у који је и она директно 
укључена, између осталог и кроз 
бројне контакте са грађанима 
и скупове на којима је са њима 
разговарала.

- о нацрту плана, који се сада налази у 
Градском секретаријату за урбанизам, 

док не прође целокупну процедуру, 
у овом тренутку могу генерално да 
кажем да је условно речено подељен 
на три дела, од којих је у делу између 
Звечанске и Добропољске предвиђено 
задржавање спратности умерене 
породичне изградње, а у делу 
између Добропољске и облаковске 
је изграђеност средње густине, са 
објектима од максимално три или 

четири спрата (како у ком делу). 
У зони уз ауто-пут предвиђени су 
комерцијални садржаји, док јавни 
садржаји остају онакви какви су и 

пЛАН ДЕТАљНЕ РЕгуЛАЦИјЕ пОДРуЧјА ИзМЕђу БуЛЕВАРА 
ОСЛОБОђЕЊА, уЛИЦА зВЕЧАНСКЕ, ДЕЛА пЛАНИРАНЕ 
САОБРАћАјНИЦЕ пРВОг РЕДА (ТзВ. „ТРАНСВЕРзАЛА“), ДЕЛА 
гуЧЕВСКЕ, ОБЛАКОВСКЕ И АуТОпуТА, гРАДСКА ОпШТИНА 
САВСКИ ВЕНАЦ – званична информација

   нацрт предметног плана је током августа месеца предат Секретаријату за 
урбанизам од стране обрађивача Урбанистичког завода из београда. након 
стручне провере Комисије за планове (формиране од стране Скупштине града) 
план ће бити упућен на јавни увид у трајању од 30 дана. 
   Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у информативном гласилу 
Градске општине Савски венац.
   Такође ће сви грађани у обухвату плана бити писмено обавештени о времену 
и месту јавног увида од општинске управе Савског венца.
   нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење Градској 
општини Савски венац.

Знам да грађане не занима ко је директно надлежан, 
већ да неко кога су бирали на крају ради посао за који 
је изабран. То што ми разумемо њихове проблеме и 
покушавамо да их решимо је само мала утеха уколико се 
ништа не учини

Томислав ђорђевић
председник општине Савски венац
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сада, с тим што је у блоку између 
Добропољске, облаковске, Фабрисове 
и Гучевске предвиђена градња једне 
дечје установе.

- По уобичајеној процедури – каже 
маја Јоковић Поткоњак – након 
проласка кроз Комисију за планове, 
нацрт би се негде око нове године 
могао појавити на једномесечном 
јавном увиду, током ког ће бити 
организована и јавна расправа, 
укључујући и Јавну седницу Комисије 
за планове, а тек након свега тога, 
сумирајући све примедбе, планове 
и иницијативе Комисија доноси став 
и грађани добијају одговоре на своје 
иницијативе.

- У жељи да цео посао, на који се 
толико дуго чекало, одрадимо што 
боље ми ћемо већ ових дана позвати 
грађане овог дела Савског венца да 
између себе изаберу два представника 
који ће, заједно са нама из општине 
присуствовати састанцима планске 
комисије, до тренутка док нацрт 
плана не изађе на јавни увид. након 
тога ћемо све грађане, понаособ, 
обавестити о јавном увиду и кроз 
састанке укључити у јавну расправу, 
покушавајући да што је више могуће 
њихових примедби и иницијатива 
уградимо у коначно решење – рекао 
нам је на ту тему, којој се приступа 
с највећом пажњом, Томислав 
ђорђевић, председник општине, 

који је и сам у највећој могућој мери 
укључен у овај дугоочекивани пројекат.
 
о иницијативи за померање 
регулационе линије „Прокопа“, где 
грађани који се налазе у комшилуку 
ове железничке станице деценијама 
живе у стању ишчекивања, без 
могућности да реше своје основне 
комуналне и стамбене проблеме, 
писали смо такође у априлском 
броју нашег листа, поткрепивши 
све писмом генералног директора 
Железница Србије милована 
марковића у коме се изражава 
спремност за израду нове границе 
подручја ове станице, како би се 
грађанима у околним улицама 
створили услови за решавање 
њихових проблема.
Том приликом председник општине 
Савски венац Томислав ђорђевић, 
наглашавајући да општина на овај 
простор нема никакве ингеренције, 
али да чини све што може да помогне 
својим грађанима који ту „буквално 
живе у стању хибернације“ истакао је 
да:
- 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.
   
Та добра воља у месецима који 
су следили, огледала се, између 
осталог и у томе да се и за 
посао који је на решење чекао 
деценијама светло на крају тунела 
указало већ самим летошњим 
доношењем одлуке у Скупштини 
града о приступању изради Плана 
детаљне регулације овог подручја. 
Истовремено је и министарство 
за инфраструктуру са своје стране 
оформило Координационо тело за 
израду пројектне документације 

О Д Л у К A О ИзРАДИ пЛАНА ДЕТАљНЕ РЕгуЛАЦИјЕ пОДРуЧјА 
ИзМЕђу АуТО-пуТА, КОМпЛЕКСА БЕОгРАДСКЕ ИНДуСТРИјЕ 
пИВА И БЕзАЛКОХОЛНИХ пИћА, КОМпЛЕКСА жЕЛЕзНИЧКЕ 
СТАНИЦЕ „БЕОгРАД – ЦЕНТАР” И ДЕЛА пЛАНИРАНЕ 
САОБРАћАјНИЦЕ пРВОг РЕДА – „ТРАНСВЕРзАЛЕ”, гРАДСКА 
ОпШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ – званична информација

   ова одлука, усвојена на седници Скупштине града 13. јула, ступила је на снагу
осам дана након објављивања у Службеном листу (број 26/11) и сада је у фази 
израде концепта плана
   оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије 
градске општине Савски венац, који се са јужне и западне стране граничи 
са железничком станицом „београд – Центар” и припадајућим објектима 
железнич-
ког чвора, са северне стране је ограничен аутопутем, а са источне стране 
планираном саобраћајницом првог реда (тзв. „Трансверзалом”), са везама 
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 8,5 хектара.
   Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод 
београда”, београд, Палмотићева бр. 30, који је дужан да нацрт плана изради у 
року од 12 (дванаест) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета града 
београда.
   након усвајања, План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду 
урбанистичко-техничких докумената.
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Железничке станице „београд-
Центар“, састављено од стручњака 
свих неопходних профила и 
представника градских структура. 
но, тиме је цела та ствар „тек“ 
ушла у процедуру, којој следи 
једногодишња израда плана који би 
у себи морао да „помири“ многе, 
често и дијаметрално супротне 
интересе.

- биће јако тешко на овом простору 
– каже нам о томе маја Јоковић 
Поткоњак  - разрешити сукоб 

интереса оних који би будућим 
планом желели да одрже status 
quo, верификујући садашње стање 
и других, који би, преферирајући 
из личних интереса блоковску 
градњу, тиме желели да реше све 
своје животне проблеме. У том 
смислу јако је важна и судбина 
целог „Прокопа“ и приступа овој 
железничкој станици. Због тога 
је од стране министарства за 
инфраструктуру и формирано 
Координационо тело, са којим 
ћемо ми из Урбанистичког завода 

морати у целом том послу тесно да 
сарађујемо.

Иако у овом тренутку, барем у односу на 
онај (први) план блока који гравитира ка 
аутокоманди, временски изгледа доста 
далеко, грађанима у блоковима око 
„Прокопа“, који чекајући деценијама на 
решавање својих проблема, још колико 
„јуче“ нису знали шта их чека, свакако 
оптимистички мора деловати податак да 
ће већ након годину дана, када поменути 
план буде готов и њихова будућност у 
овом насељу бити много извеснија.
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Вук Матовић и Андреа Арсовић доказ су да је финансирање 
вансеријских талената улагање у будућност

Општински Фонд за младе таленте

СВЕТСКИ РЕзуЛТАТИ КАО 
пОТВРДА ИСпРАВНОг пуТА



www.savskivenac.rs

21

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

Општина Савски венац четврту 
годину заредом помогла 
je младе таленте са своје 
територије, који су летос 

конкурисали преко одговарајуће 
комисије. помоћ је добило 69 младих 
људи, захваљујући резултатима које 
су постигли, и то њих 25 на спортском 
плану, девет у области културе, десет за 
врхунске резулате на интернационалним 
школским такмичењима, 22 за стручно 
усавршавање (од чега четворо из области 
уметности), а остали за разне друге 
научне области, специјалистичке студије, 
студијска путовања и семинаре, те двоје 
за друштвени ангажман (цео списак 
добитника имате као прилог уз овај 
чланак). Међу талентима којима је наша 
општина помогла налазе се и вансеријски 
спортисти, какви су веслач Вук Матовић 
и Андреа Арсовић. успесима које је ово 
двоје младих људи постигло поносиле 
би се не само веће општине од наше, 
већ и земље. А од њих с пуним правом 
очекујемо прегршт медаља у наредним 
годинама.

вук матовић, веслач „Партизана“, државни 
репрезантативац и ученик четвртог 
разреда наше Спортске гимназије, рођен 
1993. године на Савском венцу, где и данас 
живи на Сењаку. Завршио је оШ „Стефан 
немања“, а веслањем се бави од шестог 
разреда. Прве медаље је освојио већ коју 
годину касније.
У пребогатој ризници његових трофеја 
највреднији су овогодишње друго место 
на европском јуниорском првенству 
са николом Симовићем у двојцу без 
кормилара, пето место на олимпијским 
играма младих прошле године у Сингапуру, 
те прва места на интернационалним 
регатама у београду, Загребу и минхену 
ове године. 
- Још увек се надам да, ако се сложе 
коцкице, можда упаднем и у екипу за 
олимпијаду у Лондону, евентуално као 
члан посаде осмерца - рекао нам је вук.

- молим вас да обавезно поменете и нашег 
тренера александра Ивковића, који већ 
три године ради са нама, два пута дневно 
преко целе године, на Сави док је не 
покрије лед, унутра на ергометрима које 
сви веслачи мрзе, мада преко зиме обично 
идемо и у топлије крајеве - рекао нам је 
овај свестрани и мултиталентовани момак, 
који је осам година свирао виолину, да би 
потом прешао на гитару коју свира у бенду 

„Лоша дисторзија“. надамо се да ћемо, ако 
буде у београду, његов бенд ове године 
видети и на СвУрФ-у. 
вук, иначе, „у џепу“ већ има позиве за 
студије на Јејлу, Колумбији или берклију, 
а зна се да ти универзитети веома добро 
знају кога зову и коме нуде стипендије.

Имали смо и част да угостимо и андреу 
арсовић, репрезентативку у стрељаштву 
која је међу првима обезбедила 
олимпијску визу за Лондон освојивши 
злато на медитеранским играма и 
доспевши до самог врха са златном 

медаљом на европском првенству у 
гађању ваздушном пушком. али оно што 
ову девојку издваја јесте то што је 2009. 
године, када је наша општина по први 
пут доделила награде из Фонда за младе 
таленте, била прва на списку Фонда из 
ког је у међувремену награђено око 

двеста младих Савсковенчана.
- Чак и кад сам 2005. постала омладинска 
првакиња европе и репрезентативка још 
увек нисам била сигурна да ћу наставити 
тиме да се бавим - рекла је андреа.

Уз сјајне спортске резултате (пет пута је ове 
године била финалисткиња Светког купа!) 
и велику жељу да се и на олимпијским 
играма домогне финала, андреа завршава 
студије на Спортској академији, са 
жељом да знање и искуство по завршетку 
каријере, која код стрелаца траје доста 
дуго, преноси на млађе.

а међу тим млађима, такође као једна од 
добитница помоћи из Фонда за младе 
таленте, данас је и андреина сестра 
анђела (17). И она је бивша ученица 
„војводе мишића“ са неспорним 
талентом и освојеним четвртим местом 
на државном јуниорском првенству.СВЕТСКИ РЕзуЛТАТИ КАО 

пОТВРДА ИСпРАВНОг пуТА

 И у кризној години, као 
што је ова, ми желимо 
да одржимо лепу праксу 
награђивања младих 
талената са наше 
општине, иако немамо 
онолико средстава 
колико би хтели и 
колико ови талентовани 
млади људи заслужују - 
каже горан Богуновић, 
члан општинског већа и 
председник Комисије за 
младе таленте.

- Посебно ми је драго 
што се показало да 
смо имали слуха, јер 
неки од оних које смо 
награђивали и 
у које смо веровали 

већ постижу светске 
резултате, што само 
може бити подстрек и 
за остале таленте, али 

и за нас да истрајемо 
у овој акцији - Каже 
Горан богуновић, члан 
општинског већа.

боГУновИћ: За ТаЛенТе нема КрИЗе

Знамо да то није довољно, али нам је жеља 
да кроз овај вид награђивања младима који 
постижу изванредне резултате покажемо да 
њихова општина мисли о њима

љубица поповић
чланица Општинског већа
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потпредседник Владе Републике Србије у разговору са житељима Савског венца

ђЕЛИћ: ОБЕШТЕТИТИ 
ШТО ВИШЕ љуДИ
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Идеја је да се заврши 
посао повраћаја одузете 
имовине, да што већи 
број људи оштећених 

национализацијом добије 
максимални износ правде, кроз 
враћање имовине и уз што је 
могуће веће обештећење, рекао 
је потпредседник Владе Србије за 
европске интеграције Божидар 
ђелић представљајући житељима 
Савског венца закон о реституцији.
не радимо у домену идеала, већ 
реалности и онога што реституција 
данас може да буде у Србији, рекао 
је Ђелић, обраћајући се грађанима 
београдске општине Савски венац 
у пуној сали и поручио да ће Србија 
у наредним недељама добити 
квалитетан закон о реституцији.
Ђелић је предочио да је једна 
од најспорнијих ствари у оквиру 
реституције имовина која се налази 
у процесу приватизација, при чему је 
проблем што закон о приватизацији 
и процес денационализације нису 
текли упоредо. 
- Данас смо у ситуацији да овим 
законом максимизирамо могућност 
за натуралну реституцију свуда где 
је могуће. Трудимо се 
да вредна имовина 
колико-толико буде 
враћена у натуре - 
рекао је Ђелић.
некретнине у 
државном власништву 
које нису неопходне 
за функционисање 
државе, биће враћене у 
стању у ком се налазе, 
предочио је Ђелић. 
Грађевинско земљиште 
које може да се врати, 
а 1946. године је било 
пољана, биће враћено 
у форми грађевинског 
земљишта, рекао је 
Ђелић. 
ако је неко имао 
ливаду, а данас 
је то неизграђено 
грађевинско земљиште 
које може да се 
врати, вратиће се 
као грађевинско 
земљиште, а новина 
је што ће обвезници 
реституције бити 

и јавна предузећа, комунална 
предузећа и државне агенције, 
објаснио је Ђелић. 
нацрт закона о враћању имовине 
и обештећењу, који је у фази јавне 
расправе, за обештећење предвиђа 
државне обвезнице, са роком 
доспећа 15 година, а како је истакао 
Ђелић, "иако буду у динарима, то ће 
бити вредан папир".
Према предложеном закону, 
предмет реституције биће и 
покретна имовина која је заведена 
у јавном регистру, а закон предвиђа 
да и срушена имовина дође на листу 
за обештећење. 
Према Ђелићевим речима, 
законодавац се законским 
предлогом потрудио да максимизује 
могућност повраћаја неизграђеног 
земљишта.
одговарајући на питања грађана, 
Ђелић им је поручио да је охрабрујуће 
што је рестуитуција коначно дошла 
на дневни ред и да ће закон морати 
да се спроведе. Идеја је да се оснује 
агенција за реституцију, која ће бити 
странка у поступку и чији је једини 
циљ да оштећени не буду сами у 
спору против државе, рекао је Ђелић.
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Током лета Милошев конак у 
Топчидеру промовисан је у једну 
од 10 Топ туристичких дестинација 

Београда. 
У оквиру манифестације „Под крошњама 
топчидерског платана“ током лета, сваког 
првог викенда у месецу, Топчидерским 
парком одјекивала је музика из 19. века, 
девојке и момци показивали су градске 
игре, а једна стара, отмена кочија кретала 
се полако између више стотина туриста и 
гостију из других делова београда. 
Да све буде у духу традиције, посетиоце 
парка срдачно су дочекали глумци 
народног позоришта у улози Књегиње 

Љубице и Кнеза милоша обреновића, 
користећи све време стари српски говор 
да верно дочаравају време о којем су 
сведочили. 
У сарадњи са Градском општином Савски 
венац, Туристичка огранизација београда 
(Тоб) огранизовала је разгледање 
Топчидера, као део редовног програма 
разгледања града. У тури која траје 60 
минута, гости су тако уз водича могли да 
обиђу, Конак кнеза милоша, Топчидерски 
парк, милошеву чесму, Црвку Св. 
апостола Петра и Павла, Црквени 
конак, Топчидерске чесме,  расадник, 
машин мајдан, Споменик арчибалду 

рајсу, Скулптуру Жетелица, обелиск, 
Топчидерску реку и ресторан милошев 
конак.
Према речима Јадранке Ђорђевић, 
Помоћник директора Туристичке 
огранизације београда, циљ 
манифестације „Под крошњама 
топчидерског платана” је оживљавање 
овог значајног историјског простора. од 
15. маја до јесени у атракцијама овог дела 
Савског венца уживало је више од 10.000 
грађана. 

ТоПЧИДер КроЗ ИСТорИЈУ
Парк у Топчидеру простире се на 111.336 

ТуРИзАМ РАзВОјНА ШАНСА 
ОпШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

dr
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метара квадратних и представља крајњи 
огранак некадашњих шума по којима 
је северни део Србије и добио име 
Шумадија.
назив Топчидер потиче од Турске речи 
топчи – тобжија и персијске речи дер – 
долина. на овом месту био је ариљерски 
логор, где су Турци приликом опсаде 
београда 1521. године изливали топове. 
на овом месту је у време Првог српског 
устанка и освајања београда у периоду од 
1804. до 1806. године, био огранизован 
војни логор. 
бујне и зеленилом прекривене падине 
Топчидерског брда одувек су привлачиле 
пажњу београђана, па је тако током 
тридесетих година 19. века кнез милош 
ту изградио дворски комплекс. након тога 
овај део града годинама је био средиште 
политичке власти, просветног, црквеног и 
културног београда. 
По објави Хатишерифа од 1830. године, 
Србија је добила аутономни статус у 
оквиру отоманског царства, а кнез 
милош обреновић наследно кнежевско 
достојанство. После конака за своју 
жену и децу у београдској вароши, кнез 
милош одлучио је да у Топчидеру близу 
чесме, на раскрсници путева, а далеко од 
турског заповедника и војних гарнизона 
у београдској тврђави, подигне своје 
стално пребивалиште.

ГраД У маЛом – оД ТоПЧИДера
До ДеДИЊа
Историчари уметности кажу да је 
Топчидер из времена кнеза милоша био, 
у неку руку, град у малом.
бринући се о економском развоју Србије, 
кнез је ту подигао и огледна добра, 
економије, стаклену башту са ретким 
биљем, рибњаке, свилару, винограде, 
расаднике за целу Србију. Ту је место 
нашла и пољопривредна школа и 
казнени завод, који је обезбеђивао радну 
снагу за ова добра. 

Између два светска рата овај завод и 
добра око њега претворени су у касарне и 
војне установе. 
Сменом династија на српском престолу, 
1903. Топчидер је дат на уживање краљу 
Петру Првом Карађорђевићу, који га 
је већ наредне 1904. године прогласио 
за народно добро. Краљ Петар је крај 
живота дочекао у вили на Сењаку, а 
његов син и наследник на престолу краљ 
александар Први Ујединитељ, дворски 
комплекс Династије Карађорђевић 

подигао је у „комшилуку” – на 
откупљеним и од Српске православне 
цркве добијеним парцелама на Дедињу. 

ПоТенЦИЈаЛ ТУрИСТИЧКе
ПрИвреДе СавСКоГ венЦа
на територији Градске општине Савски 
венац налази се 13 хотела, осам хостела, 
55 ресторана, 11 музеја, исто толико 
културних установа и  пет велики и мањих 
спортских објеката. Сви они заједно чине 
потенцијал за развој туризма на нашој 
општини, каже Душан Јевтић, Помоћник 
председника општине.
У току су припреме за стварање 
Кластера туристичке привреде Савског 
венца. Као и свугде у свету, услов за 
оснивање кластера у било којој области 
је истовремени интерес привредних 
субјеката, базе и заједнице, у овом 
случају, локалне самоуправе. 
Заинтересованост туристичке привреде 
са наше територије је несумњива и 
доказана је током претходних акција 
које су спровођење на Савском венцу, 

када су се на сваки позив одазивали 
представници хотела, хостела, ресторана, 
културних и спортских установа. 

развојем кластера локална самоуправа 
обезбеђује подршку извозних прихода, 
а истовремено се делује на повећање 
запослености, прихода и у крањој линији, 
економске снаге општине.

не мање важан аспект оснивања 
кластера је ефикасно коришћење јавних 
средстава на ширењу партнерстава у 
оквиру ових групација. 
Имајући у виду положај Савског венца, 
као централне градске општине, 
определили смо се за овај вид 
подстицања развоја привреде и туризма, 
а кроз блиску сарадњу са туристичком 
организацијом града релизоваћемо 
акције за које је потребна подршка и 
координација београда, што је једино 
логично решење имајући у виду карактер 
понуде главног града као јединствене 
туристичке целине. 

КућА ЦВЕћА И СТАДИОНИ
Светска економска криза, која потреса и Србију, није зауставила раст у 
пословању туристичке привреде Београда. Након скока броја  посета од 26 одсто, 
забележених у 2010. години, закључно са августом годишњи раст био је 14 одсто, 
што је велики успех имајћи у виду како послује остатак привреде. 
у наш град је тако од почекта године дошло више од 340.000 гостију, од чега 
270.000 из иностранства, где је забележен раст од 16 одсто. Само ове године, 
гости су у Београду имали 807.000 ноћења, од чега они из иностранства више од 
544.000 ноћења.
Већина туриста током боравка у Београду посети једну или више од 
знаменитости на територији градске општине Савски венац. 
поред Куће цвећа, вечног дома председника југославије јосипа Броза, коју је 
у последње три деценије посeтило више од 20 милиона туриста, наши гости 
обилазе спортске стадионе партизана и Црвене звезде, а сада ће чешће долазити 
у Топчидер где ће и убудуће моћи да уживају  у оваквим манифестацијама. 
према речима помоћника председника општине, Душана јевтића, који је  на 
челу општинске комисије за турижам, након добрих резултата надамо се да ћемо 
идуце године бити у прилици да ћешће одржавамо овакве манифестације и тако 
дамо још већи допринос расту наше туристичке привреде. 

На територији Градске општине Савски 
венац налази се 13 хотела, осам хостела, 55 
ресторана, 11 музеја, исто толико културних 
установа и  пет велики и мањих спортских 
објеката. Сви они заједно чине потецијал за 
развој туризма на нашој општини

Душан јевтић
помоћник председника општине
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у свху реализације  пројекта 
Енергис који је, између 
осталог усмерен на повећање 
капацитета општинске управе 

и пружања услуга локалних органа 
општине Савски Венац у домену 
заштите животне средине и енергетске 
ефикасности, организована је прва 
студијска посета Региону Венето и 
општини падова.

Прва студијска посета институционалних 

учесника  предвиђена је пројектним 
планом активности у оквиру линије WP3: 
размена најбољих пракси и искустава 
У поменутој линији пројекта енергис 
обухваћене  су две студијске посете 
(WP 3.1: и WP3.2: ) које се организују у 
координацији са партнерима пројекта  
венето регион, Brussels Department и Co-
mune di Padova,Settore Ambiente Сетторе 
амбиенте . WP 3.1: Студијска посета 
институционалних учесника WP 3.2: 
Студијска посета за руководиоце малих и 

средњих предузећа и привредне субјекте  
Прва студијска посета која је реализована 
у октобру била је намењена за 
представнике управе министарства, 
агенције за  енергетску ефикасност и 
агенције за просторно планирање и 
изградњу.(У првој посети учествовало 
је укупно 8 представника из управе, 
министарства и агенције за енергетску 
ефикасност). Кроз студијску посету 
учесници су имали прилике  да посете 
еуроспортелло венето где су се два 

пројекат ЕНЕРгИС у студијској посети падови 

пРЕНОШЕЊЕ 
НАјБОљИХ пРАКСИ
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дана одржавали тренинзи. Другог дана 
представницима је био приређен пријем 
у министарству регије венето где су 
разговарали са господином Gerry Boratto( 
chief of Cabinet of the Environment Asses-
sore of the Veneto Region).Том приликом 
присутни су разменили мишљења 
и искустава као и изнели кључне 
информације везане за имплементацију 
пројекта енергис  као и 
постигнуте резултате 
и очекивања. Такође 
учесници су имали 
прилику да посете 
општину Падова и- 
Informambiente Office 
што ће у предстојећем 
периоду имати заначајан 
утицај за реализацију 
још једне пројектне 
активности која се 
односи на формирање  
зелене канцеларије. Планирано је да 
се ефикасно саопштавање пројектних 
резултата током трајања пројекта 
спроводи континуирано  преко веб 
сајта (који ће се ускоро активирати) 
и на завршној конференцији. Зелена 
канцеларија која ће настати као један од 
продуката овог пројекта ће организовати 
ад хоц кампање за подизање нивоа 
свести за различите циљне групе а које 
ће бити везане за тематику енергетске 
ефикасности  и животне средине.

Теме које  су учесници прошли кроз  
прву студијску посету биле су везане за 
политике еУ у области животне средине 
и енергетске ефикасности, фондове еУ 
за јавне институције и мала и средња 
предузећа , примере најбољих пракси, 
финансијске, правне И волонтерске 
инструменте имплементиране у Падови у 
сврху повећања енергетске ефикасности 
и квалитета животне средине, Локалну 
агенду 21- кјото протокол,  алтернативне 
видове мобилности- Греен мобилитy 
Программес и др. Учесници су своју 
посету завршили посетом индустријске 
зоне у Падови.

Друга студијска посета која ће се  
реализовати у новембру месецу биће 
намењена за представнике малих и 
средњих предузећа. Циљ ових студијских 
посета огледа се у успостављању блиске 
сарадње и изградњи продуктивног 
партнерства након чега ће  се побољшати 
кавлитет постигнутих резултата пројекта 

и реализованих активности.

Током наведених  студијских посета 
Италијански партнери ће имати 
прилику да  директно на примеру из 
праксе пренесу и представе српској 
делегацији најефикасније моделе 
везане за: стимулацију енергетских 
интервенција, комуникационе алате, 

системе мониторинга Cо2, 
моделе за одрживи развој 
тржишта енергије, приступне 
еУ фондове и др...
Први резултати реализоване  
прве студијске посете у циљу 
размене најбољих 
стечених пракси и 
искустава видљиви су 
кроз следеће:

општина Савски 
венац ће 

применити већ успешне 
радне методе које се користе 
у општини Падова везане за 
управљање Инфо Центра, 
финансијским стимулацијама 
и информативним и 
комуникационим алаткама, 
стеченим кроз обуке и размену 
најбољих пракси. Уз стечено 
знање општина ће бити у 
могућности да отвори Зелену 
канцеларију, И организује 
промотивне кампање 
подизања нивоа свести за 
школе, грађане и мала и 
средња предузећа.

Запослени у општини ће 
такође развијати сопствене 
капацитете управљања 
планирањем у области 
смањења загађења ваздуха 
И енергетске ефикасности. Иницијални 
катастар загађивача ће бити успостављен 
у постојећем ГИС. 

Пројекат предвиђа интегрисање 
просторних података (зграде) са 
подацима о енергетској ефикасности 
и вршење анализе коришћењем 
ГИС алатки. Пилот пројекат ће бити 
спроведен на једној од 10 зграда 
обухваћених овим процесом.

Повећање знања и вештина запослених 
у општини Савски венац о финансијским, 
техничким и комуникационим алаткама 
за интервенције енергетске ефикасности 
и смањење загађења ваздуха Пројекатне 
активности ће бити у што већој мери 

прилагођене потребама И ограниченима 
општине Савски венац и подручја 
београда уопштено.

Општина Савски Венац ће применити већ 
успешне радне методе које се користе у 
општини Падова везане за управљање Инфо 
Центра, финансијским стимулацијама и 
информативним и комуникационим алаткама, 
стеченим кроз обуке и размену најбољих пракси

Немања петровић
помоћник председника општине
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Невладино удружење 
“породично гнездо” у 
оквиру “Школе родитељства 
- Нада Лазић”, а уз подршку 

општине Савски Венац и Дечијег 
Културног центра “Мајдан”, већ више 
од годину дана организује бесплатан 
програм едукације, на тему припреме 
за родитељство, чију обуку је до сада 
прошло преко 1000 полазника.

 „Породично гнездо“ је основала 
група ентузијаста крајем 2010 год. 
како би остварила своју мисију кроз 
едукативни и превентивно-здравствени 
рад са особама које се припремају 
за родитељство, кроз пројекат "оД 
ЗДравИХ роДИТеЉа До ЗДравоГ 
ПоТомСТва".
Полазници „Школе родитељства - 
нада Лазић" имају прилику да се 
припреме за родитељство, како би 
боље разумели потребе детета и 
били спремни да одговоре на изазове 
које оно пред њих ставља. родитељи 
деце свих узраста могу да науче да 
одговоре на потребе деце и остваре 
са њима однос поверења, поштовања, 
разумевања и љубави.
„Школа родитељства“ траје четири 
недеље, одржава се три пута недељно 
– понедељком, средом и петком од 19 
часова у просторијама ДКЦ „мајдан“, 

а сваког првог понедељка у месецу 
започиње нови циклус.

Поред предавања, удружење 
„Породично гнездо“ организује и 
вежбе за труднице, које се изводе 
сваке среде од 20 часова. Такође, у 
оквиру удружења, једном месечно 
се организују трибине и разговори 
на тему здравог живота. До сада су 
одржане две интерактивне трибине 

– 22. септембра је Проф. др Жарко 
Требјешанин говорио о значају 
здравља породице за развој појединца 
и друштва, а др мима Фазлагић 
је присутне упознала са методама 
планирања породице.
Друга трибина, 20. октобра, је била 
посвећена разговору о стресу у 
свакодневном животу и како га 
превазићи, а гост-предавач је био 
Прим. др Петар боровић.

програми у Дечјем културном центру „Мајдан“ 

ШКОЛА РОДИТЕљСТВА И 
НОВА ДЕЧјА КРЕАТИВНОСТ 

нова ДеЧЈа КреаТИвноСТ
Kids-patch, фестивал нове дечије креативности, у сарадњи са Дечијим културним центром „мајдан“, организовао је 
дводневни фестивал на тему роботике, електронске музике, дизајна карактера и анимације, уз учешће гостију и уметника  
из норвешке и Француске, као и бројних локалних младих уметника и илустратора. Први дан фестивала, 22. октобара, у 
просторијама „мајдана“, kids-patch се представио кроз  интерактивне радионице у којима је учествовало преко педесеторо 
деце, а други дан фестивала, 23. октобра, организован је јавни програм који се састојао од концерта, изложбе, проЈекције и 
презентације свега оног што су деца креирала на радионицама претходног дана. 
Заједно са уметницима, деца су се играла и учила, пролазећи кроз комплетан процес  стварања и презентовања креативних 
садржаја и форми. Кроз музичку радионицу Rock&Animals, деца су на разним музичким инструментима истраживала 
могућности специфичних звукова, снимила свој први албум и визуално осмислила омот за своје прво ауторско музичко 
издање. 



www.savskivenac.rs

29

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

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

ЗаШТо веЖбаТИ Са бебом?

рани раст и развој моторике код беба није езултат само 
органског сазревања, већ и учења, за које су најодговорији 
родитељи и друге одрасле особе из њиховог окружења. на 
редослед појаве покрета и активности, као што су учење бебе 
да седи или устаје, не може се утицати пре но што достигне 
одређени степен зрелости, али стимулиација околине јесте оно 
што доноси разлику. а да би до тога дошло, под основне потребе 
новорођенчади, као што су љубав, нега И храна, неопходно је 
уврстити и кретање. тада ће бебин потенцијал доћи до пуног 
изражаја.
основни начин за остварење тог циља јесте физичко вежбање. 
родитељи по правилу с нестрпљењем очекују сваки нови 
бебин покрет, али то углавном пасивно посматрају из страха 
да ће је повредити или зато што не знају да је њој потребна 
помоћ да би савладала одређену активност. У најранијем 
узрасту, због ограничене могућности кретања, бебе можда 
делују беспомоћно, али то не значи да их је лако повредити. 
вежбање за бебу није већи напор од оног коме је изложена 
приликом повијања или купања, али се од тих активности 
разликује по циљу, а то је успостављање шема покрета и јачање 
коштано-мишићног система, којима се постиже потребна 
чврстина зглобова и мишића, као и правилно обликовање 
тела. За раст и развој је неопходно и добро функционисање 
унутрашњих органа, које се постиже правилном исхраном и - 
вежбањем. Препоручује се да се за време вежбања родитељи 
директно обраћају детету причом, песмом, додиривањем 
и охрабривањем, јер се на тај начин успоставља добра 
комуникација са дететом.

КаКо веЖбаТИ Са бебом?
У најранијем узрасту на стимулацију добијамо рефлексни 

одговор, али како дете сазрева и увежбава покрете, убрзо 
препознаје шта од њега очекујемо и почиње да одговара. То ће 
бити брже и успешније ако се одвија на обострано задовољство. 
Зато са бебом треба вежбати искључиво када је здрава и 
расположена, а исто важи и за родитеље.
Препоручује се свакодневно вежбање устаљеним ритмом у 
трајању од 15 до 30 минута, пре купања или пре повијања, 
поштујући бебино расположење. ако током вежби приметите 
промену у понашању детета, прекините их. Један од разлога 
може да буде и премор. Сваки родитељ већ након неколико 
дана може да препозна шта детету прија и колико дуге вежбе 
треба да буду. Такође не треба вежбати са дететом непосредно 
након јела, али ни када је гладно.
Иако се не могу повући јасне границе, у првој години живота 
можемо да издвојимо неколико карактеристичних периода 
развоја:
- У прва три месеца живота вежбе имају за циљ да опусте бебу, 
нарочито руке и ноге
- од трећег до шестог месеца активнирају се и јачају велике групе 
мишића леђа, врата, стомака, руку и ногу
- од шестог до деветог месеца раде се вежбе као припрема за 
пузање и одржавање стабилног седећег положаја
- од деветог до дванаестог месеца бебу треба припремати за 
усправан положај и ход
редослед појаве одређених активности исти је код све деце, 
али не и време њиховог јављања. оно зависи не само од 
индивидуалних разлика, већ и од спољашњих стимуланса 
којима је беба изложена, као и ангажовања родитеља. Такође, 
не треба поредити тренутне могућности детета са његовим 
вршњацима, јер то може да повећа очекивања родитеља или да 
их обесхрабри и утиче на то да одустану од вежбања са бебом.
високи струковни физиотерапеут
Снежана милановић
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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  И МЕСНу 
САМОупРАВу
Начелник одељења 20-61-863, 20-61-776
Шеф Одсека за информисање 26-43-490
послови из области друштвених делатности 20-61-838
послови борачко-инвалидске заштите 20-61-824, 20-61-825
повереник за послове са избеглицама 20-61-839

МЕСНЕ зАјЕДНИЦЕ ОпШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Мз "зелени венац", поп Лукина 17 26-32-356
Мз "гаврило принцип", гаврила принципа 44а 36-14-683
Мз "Слободан пенезић-Крцун", Др А. Костића 15 26-43-172
Мз "западни Врачар", Светозара Марковића 79 26-82-526
Мз "Стеван Филиповић", С. Филиповића 28а 26-52-082
Мз "Војвода Мишић", Динарска 14 26-48-948
Мз "Топчидерско брдо-Сењак", Васе пелагића 54 36-93-085
Мз "4. јули", Миленка Веснића 3 26-60-843
Мз "Дедиње", Бул. кнеза Алек. Карађорђевића 26-68-252

ОДЕљЕЊЕ зА ИНСпЕКЦИјСКЕ пОСЛОВЕ И ИзВРШЕЊЕ
Начелник одељења 20-61-780, 20-61-781
заменик начелника 20-61-780
грађевинска инспекција 20-61-784, 20-61-785
грађевинска инспекција (шеф) 20-61-778, 20-61-779
Комунална инспекција 20-61-786, 20-61-789, 20-61-790
Републичка санитарна инспекција 20-61-750, 20-61-751

СЛужБА зА СТРуЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ пОСЛОВЕ
пријем писаних представки и предлога грађана
Организовање пријема странака код функционера СО и ОВ
Кнеза Милоша 99 36-15-382, 36-15-388, 36-15-390
Кнеза Милоша 69 26-45-488, 20-61-800, 20-61-769, 20-61-904
Општински КОЛ ЦЕНТАР 36-02-380
Е-маил (за достав. питања) pitanja@savskivenac.org.rs

СЛужБА зА ИТ И ТЕХНИЧКу пОДРШКу
Шеф Службе 20-61-880
Шеф Одсека 20-61-842

јп пОСЛОВНИ пРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ
Кнеза Милоша 99 361-53-80, 361-53-95
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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

гРАДСКА ОпШТИНА
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