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ЛАКШИ И ЛЕПШИ 
ЖИВОТ У ЗГРАДИ

Општина потпуно олакшала формирање Скупштина зграда 
преузимањем административних обавеза и отварањем 
одсека који ће се бавити само овим питањем
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Као неко ко има 
директну комуникацију 

са вишим нивоима власти, 
иницирамо измене Закона о 

одржавању стамбених зграда. 
Ту има доста простора за 

побољшање, јер се ради о закону 
који је већ 20 година ту 
и неопходно је да се 

прилагоди овом 
времену и 

данашњој 
ситуацији.

Градска општина 
Сваки венац поново је 
покренула кампању за 
формирање скупштине 
зграда и савета зграда. 

Новина је да ће од ове године 
општина понудити своју помоћ 
грађанима у отварању жиро 
рачуна скупштине зграде, уколико 
станари то желе.

За формирање Савета зграде 
неопходно је учешће до десет 
власника станова, док је за 
Скупштину зграде потребно више 
од десет стамбених јединица у 
згради. Овај начин организовања 

микро заједнице олакшава живот 
станарима и омогужава им да 
преузму одговорност за сопствени 
квалитет становања.

- Јако је важно да зграде имају 
своје скупштине, јер се на тај 
начин организује одржавање 
зграда, постоји могућност 
добијања средстава, постоји 
могућност остваривања прихода 
и неких других корисних ствари. 
Ми смо већ, прошли пут када 
смо правили ту кампању, знатно 
олакшали процедуру формирања 
скупштина зграда - каже Душан 
Динчић, начелник Општинског 
већа ГО Савски венац и додаје да 
је довољно само да се скупи више 
од пола власника станова, а све 
формуларе и неопходне ствари 
могу наћи на сајту општине Савски 
венац. 
Општина Савски венац, 
како би олакшала својим 
житељима, преузела је 
заморне послове извода 
земљишњих књига, 
катастре, инфостан 
и уопште све што 
је неопходно за 
формирање скупштина 
зграда. тиме више 
станари не морају да 
се баве.
- Оно што је ново је 
да и идемо још даље 
са подршком скупштина 
зграда, јер смо направили 

одсек у општини који се бави 
управо скупштинама зграда. Када 
председник скупштине зграде 
дође, ако жели, ми ћемо му 
извадити све што је неопходно 
за отварање жиро рачуна, а ако 
то желе ми ћемо им и бесплатно 
израдити печат. Скупштине 
зграда ће имати могућност да 
отворе рачун, чије ће отварање и 
одржавање бити бесплатно - каже 
Динчић.
Станарима је, дакле, довољно 
је да председник скупштине да 
овлашћење и овери потпис, а 

На територији општине 
Савски венац тренутнo је 

формирано 450 Скупштина 
зграда, а 1.000 био 
изузетан резултат.
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општина ће отворити тај рачун. 
Практично, то значи да је довољно 
да грађани предају папире и, ако 

су они у реду, неопходно је само 
да се плате таксе, а општина им 
даје уверење да су се формирали, 
печат и отворен рачун. Све што 
остаје је да грађани почну да раде. 
Општина Савски венац ће урадити 
завршне рачуне свима онима који 
су се пријавили за акцију “Наша 

кућа” и вероватно ће, у зависности 
од интересовања, на неки начин 
субвенционисати израду текућих 
рачуна преко општинског Бизнис 
центра. 

- Скупштине зграда доносе одлуке 
које се тичу одржавања. Ако се 
добро организује, скупштина зграде 
може да организује и прикупљање 
прихода. У зависности од тога где је 
и зграда и каква је зграда у питању, 
станари могу да се договоре око 
постављања билборда или око 
претварања заједничких просторија 
у пословни простор. Практично, 
скупштина зграде је једна мала 
јединица локалне самоуправе на 
територији општине. Велике зграде, 
са неколико десетина станова 
могу имати и велике приходе - 
обајашњава значај Скупштина зграда 

начелник Општинског већа.
На територији општине Савски 
венац тренутнo је формирано 450 
Скупштина зграда, а Динчић каже 
да би 1.000 био задовољавајући 
резултат.
- Када се дели со за снег, ми 
комуницирамо са председницима 
скупштина зграда који је 
даље раздељују. Оно што ми 
потенцирамо увек је да је 
председник скупштине станара 
озбиљан посао, неплаћен, 
он нема много формалних 
надлежности у својим рукама, 
и зато ми хоћемо да им дамо 
сву подршку како бисмо 
их растеретили могућих 
формалности, како би они могли 
да се посвете својим обавезама и 
формулисањем њихових предлога 
- закључује Душан Динчић.

У зависности од тога 
где је и зграда и каква је 
зграда у питању, станари 
могу да се договоре око 
постављања билборда 

или око претварања 
заједничких просторија 

у пословни простор. 
Практично, скупштина 

зграде је једна мала 
јединица локалне 

самоуправе на територији 
општине.

Позивамо грађане да се организују, а сву могућу 
подршку и све могуће ствари које би им иначе 
највише времена одузеле, ми ћемо преузети 
на себе и на тај начин их растеретити неких 
формалности

Душан Динчић
начелник Општинског већа Савског венца
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Приручник је увид у то шта су могућности и 
права председника слупштина зграда, и треба 
да олакша функционисање председника и 
самих скупштина. Пошто се прописи стално 
мењају, ми желимо једном годишње да им 
дамо свежу информацију о њиховим правима и 
могућностима.

Бранимир Гајић
члан Општинског већа Савског венца

Када је преко мало више 
од годину дана Градска 
општина Савски венац 
објавила свој „Приручник 
за скупштине зграда“, 

пажња коју је једно такво издање 
изазвало проширила се тренутно 
ван граница саме општине, и 
самог Београда. У општину су се 
јављали станари и председници 
скупштина зграда чак из Земуна, 
Новог Београда, Вождовца, и других 
београдских општина, али и из Ниша, 
Новог Сада, Ужица, желећи да знају 
шта у уџбенику пише и како би могли 
да добију свој примерак. 

„У неколико наврата смо излазили 
у сусрет Београђанима из других 
општина, али нисмо могли да тако 
поделимо превише Приручника 
јер смо тираж ограничили на број 
стамбених зграда колико их има на 
Савском венцу, у нади да ће у сваку 
од њих стићи један примерак. Ипак, 
како број регистрованих скупштина, 
нажалост, још увек није једнак 
броју постојећих зграда, односно, 
како свака зграда још увек нема 
своју оформљену скупштину, тако 
смо имали ’простора’, да понеки 

примерак поделимо и ван општине, 
мада нисмо могли да поклонимо 
онолико колико нам је тада тражено. 
Уверени смо да ће у оваквој акцији 
смисао наћи и друге београдске 
општине, и да ће се ускоро појавити 
и приручници за Врачар, Стари град 
или Чукарицу, например...“, каже 
Бранимир Гајић, члан Општинског већа 
и један од аутора актуелног Приручника.

Према његовим речима, општина 
се сада управо спрема да објави 
два нова издања Приручника: једно 
скраћено које ће бити подељено 
свим станарима на територији 
Савског венца и једно опсежно, 
допуњено, издање великог 
Приручника које је намењено 
председницима скупштина зграда 

као личностима које морају да 
буду најупућеније у све законске 
одредбе које се тичу живота у једној 
стамбеној згради. Главна разлика 
у односу на претходно лежи у 
чињеници да је у међувремену, од 
јесени 2010. када се појавило прво 
издање, дошло до бројних промена 
у законима и њихово усклађивање 
са европским стандардима, због чега 
је сада неопходно да грађани буду 
потпуно упознати са свим изменама.

„Смисао оваквог издања јесте 
да све председнике скупштина, 
детаљно упути у проблематику 
управљања једном скупштином 
зграде, и да им објасни законске 
оквире у којима се одвија 
функционисање једне скупштине. 

НОВО ИЗДАЊЕ ПРИРУЧНИКА
ЗА СКУПШТИНЕ ЗГРАДА
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Унутра се налазе 
препоруке, савети, 
упутства и слично, 
из сваког општинског 
одељења, и тако је 
на једном месту дато 
тотално објашњење 
како треба да се одвија 
живот у стамбеној 
згради. Време у којем 
се налазимо често 
уме да пред суграђане 
постави неке дилеме и 
чак несигурност, што онда 
не доприноси осећају 
квалитетног живота, а што 
је наш главни задатак у 
општини. Често се одговори 
и решења крију надомак 
руке, али нажалост, остају 
непознаница за многе јер нису 
сви правници и поузнаваоци 
свих релеватних закона. 
Зато смо уверени да оваквим 
приручником, ми помажемо 
да се ти одговори на дилеме и 
недоумице лако нађу, али и да се 
тамо где све добро функционише, 
укаже како је могуће имати још 
боље и лепше окружење“, каже 
Бранимир Гајић.
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НАЈБОЉИ 
ВРТИЋИ

Престижна Светосавска награда из области образовања припала  
Предшколској Установи из наше општине

Разговор са Горданом Петровић, директорком ПУ “Савски венац”
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Предшколска установа 
„Савски венац“ добитник 
је Светосавске награде 
за 2011. годину, највећег 
признања из области 

образовања које се додељује у 
нашој земљи. Списак подухвата 
ове установе је импозантан, као и 
бројне иновације које је ПУ „Савски 
венац“ увела у свој рад. Резултат је 
јасан - срећнија деца и задовољнији 
родитељи. Директорка ове 
установе, Гордана Петровић, каже за 
Информатор општине Савски венац 
да је признање добродошло, али и 
да се са њим нико неће задовољити.

- Крајем фебруара смо 
добили образложење од 
министарства да смо 
добитници за 2011. 
годину за резултате које 
смо остварили. Било је 
укупно 165 кандидата: 
предшколских 
установа, школа, 
факултета и 
појединачних 
кандидата који су 
из конкурисали за 
највећу награду која 
може да се добије у 
области образовања -каже 

Пројекат који 
нам општина омогућује, 

а тиче се екологије, „Морам да 
знам“ је почео са да се примењује 

пре четири године. О екологији се 
учи  кроз покрете и глуму, а у њему 

учествује сјајан тим „Под Театра“, који 
једном недељно ради садржајне 
радионице са децом, не само 

у објекту, него и ван њега 
- од Природњачког 

музеја до излета 
ван Београда.
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Гордана Петровић и објашњава да 
је за награду конкурисало око 40 
установа, али је ПУ „Савски венац“ 
исту добио јер је у 2011. години многе 
пројекте покренуо и многе пројекте 
реализовао.
Како каже Петровићка, пре свега се 
ради о инклузивним пројектима, а 
нарочито о изузетном пројекту који 
је почео са радом и годину дана 
раније под покровитељством финске 
Владе, која је пре свега огромном 
материјалном донацијом омогућила 
да се покренеме пројекат за децу 
оштећеног слуха.
- Издали смо једну едицију 
сликовница где смо деци из 
редовних васпитних група 
приближили и децу која могу 
бити различита од њих. Едиција је 
насловљена „Наш нови пријатељ“, 
а снимили смо и CD који кроз 
знаковни језик указује деци како 
могу да комуницирају са децом 
оштећеног слуха. Касније смо ушли 
у другу фазу па смо те сликовнице 

обрадили и за децу која имају 
вишеструку ометеност у развоју, пре 
свега мислимо на децу која су са 
Дауновим синдромом и децу која 
су са дијагнозом аутизма. На крају 
смо програм акредитовали код 
Министарства просвете и уврштен је 
у каталог изабраних програма које 
установе могу да користе у раду, али 

и у сазнању о деци са сметњама у 
развоју - каже она.

- Када је у питању наш објекат 
„Венчић“, једини смо у Београду, 
а и у Србији где смо обезбедили 
оптималне услове за за децу која 
имају сметње у развоју. Имамо 
четири развојне групе и успели 
смо да преко Народне канцеларије 
Председника републике добијемо 
огромну донацију компаније 
„Орифлејм“ и нашој деци из 
„Венчића“ обезбедимо сензорну 
собу. Та сензорна соба је је од 
непроцењивог значаја за рад 
са децом ометеном у развоју, а 
нарочито са децом вишеструко 
ометеном. Када кажем вишеструко, 
није у питању само аутизам, него 
и тежи облици епилепсије, разни 
синдроми, церебрална парализа (...), 
тако да смо добијањем те сензорне 
собе, а уједно и изузетне количине 
дидактичких средстава успели, за 
разлику од свих других установа на 
територији целе Србије, да негде 
додатно побољшамо терапеутски рад 
са децом ометеном у развоју. Иначе, 
та деца која су у развојним групама 
кроз наше тематске садржаје који 
су месечни долазе у наше редовне 
групе са својим дефектолозима и на 
неки начин се укључују у редован 
процес рада здраве деце. То су 
кратка дружења од сат и по, два. 
Јако нам је битан и тај едукативни 
процес где деца која су здрава имају 
прилике управо да се кроз хуманост 
и један социјализован однос према  
тој деци на прави начин опходе и да 
кроз период који ће бити у нашем 
вртићу сазнајно уочавају разлике 
и прихватају их - објашњава 
директорка Предшколске 
установе „Савски венац“.

Колико су у овој установи 
посвећени здравом 
физичком развоју 
малишана показује 
и податак да је 
„Савски венац“ једина 
предшколска институција 
у Србији која већ четири 
године ради додатни 
облик пливања, а „њена“ 

деца пуне четири године иду 
на Стари ДИФ, са којим имају 
одличну сарадњу.

- Са нашом децом, која иду на 
пливање два пута недељно, 
иде наш сарадник за физичко, 
као и сестре које су у пратњи 
наше деце у минибусу. Од 
2011/12 склопили смо уговор 
са Ватерполо савезом Града 
Београда и наша деца одлазе 
у СЦ Врачар.
- Оно што је специфичност 
наше образовне установе је 
да ми имамо 26 болничких 
васпитача који раде у две 
болничке групе на територији 
Града Београда и то на 
одељењима која су изузетно 
тешка: неуропсихијатрија, 
онкологија, Институт 
за ментално здравље у 
Палмотићевој, Завод за 
церебралну парализу 
у Сокобањској, плућно 
одељење на Дедињу. 
Дакле, ако могу тако да 
кажем, управо различитим 
едукативним програмима 
које наши васпитачи сваке 
године пролазе и где ми 
једна одређена материјална 
у улагања у те акредитоване 
програме дајемо, а зарад 
едукације запослених , на 
најбољи могући начин се 
примењује, између осталог, 
не само у редовним групама 
него и у болницама где имамо 26 
наших васпитача - 

Једина смо 
предшколска установа у 

Србији који већ четири године 
ради додатни облик пливања. 

Већ пуне четири године наша деца 
иду на Стари ДИФ, са којим имам 

одличну сарадњу. Са нашом децом, 
која иду на пливање два пута 
недељно, иде наш сарадник 

за физичко, као и сестре 
које су у пратњи 

наше деце у 
минибусу.

Уназад гледано, општина 
Савски венац је уложила 

милионе. Сваки наш објекат 
је добио видео-надзор, 

чекамо прикључење на СУП 
Савски венац, свако наше 
двориште је обновљено са 

новим мобилијаром, општина 
је за сваку нашу васпитну 

групу набавила клима 
уређаје, у потпуности или 

потпуно су реконструисани 
сви наши објекти, осим 

објекта „Анђелак“...
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Установа се у различитим садржајима 
презентовала како локалној, тако и широј 
заједници. то су различити стручни сусрети 
који се организују на нивоу републике.  
мислим на представљање предшколске 
установе на нивоу града или републике 
својим радовима са којима током године 
конкуришемо. ради се о стручним жиријима 
који су образовани од стране стручних 
сарадника појединих предшколских установа 
и сарадника из министарства просвете. Они, 
пратећи процес веспитно-образовног рада, 
одабирају радове за које сматрају да су са 
неким новим истраживањима и сазнањима 
допринели процесу васпитног рада за сваку 
текућу годину, па се и наша установа трудила и 
презентовала из различитих области свој рад. 
Била је Врњачка бања, Кладово

закључује Петровићка.
Она каже да ПУ „Савски венац“ 
има велику помоћ и подршку од 
локалне заједнице и да јењихова 
сарадња одлична.
- Са локалном заједницом имамо 
најбољу сарадњу, пре свега 
зато што се уз њихову помоћ 
организују манифестације које 
обележавамо значајне дане у 
години: Дан без аутомобила, 
Еколошки фестивал... Најбоља 
сарадња се огледа кроз изузетно 
огромна материјална средства, 
кроз реконструкције наших 
објеката. Уназад гледано, 
општина Савски венац је 
уложила милионе. Сваки наш 

објекат је добио видео-надзор, 
чекамо прикључење на СУП 
Савски венац, свако наше 
двориште је обновљено са новим 
мобилијаром, општина је за сваку 
нашу васпитну групу набавила 
клима уређаје, у потпуности 
или потпуно су реконструисани 
сви наши објекти, осим објекта 
„Анђелак“... Дакле, не постоји 
нешто зашта смо се ми обратили 
општини Савски венац, а да ми 
то кроз један добар финансијски 
план нисмо добили. Општина 
нам је такође купила и минибус 
који користимо за превоз деце 
- закључује директорка најбоње 
предшколске устаноце у Србији.

Увек у послу: Гордана Петровић, директорка ПУ “Савски венац” 
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28. фебруара, у Палати 
Србија, свечано је уручена 
бесповратна помоћ ЕУ 
од 2,6 милиона евра за 
25 локалних самоуправа 

у Републици Србији укључујући и 
нашу општину. Оне ће, у наредних 
годину дана социјалне инклузије, 
бити намењена избеглим и интерно 
расељеним лицима, али и рањивом 
домаћем становништву у својим 
заједницама. Догађај је организован 
у оквиру пројекта Европске уније 
„Унапређење животних услова, права 
и запошљавања избеглих и расељених 
лица у Србији”.

Србија још увек пружа уточиште за 
више од 300.000 избеглица и интерно 

расељених лица (ИрЛ) са конфликтних 
простора бивше Југославије.  Упркос 
напорима Владе Србије и помоћи 
међународне заједнице, избегла и 
интерно расељена лица остају једна 
од социјално најугроженијих група у 
Србији.
међу одабраним општинама, је 
наша општина Савски венац која 
учествује са два пројекта. Пројекти, 
имају за циљ да пруже допринос 
побољшању интеграције избеглица и 
интерно расељених лица у општини 
Савски венац кроз развој и пружање 
услуга кућне неге. У оквиру пројекта 
један број избеглица ће се обучити 

ЕВРОПСКА УНИЈА И ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ ЗАЈЕДНО ПОМАЖУ ИЗБЕГЛИМ И 
РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

ПОЧЕЛО ПОВЕЗИВАЊЕ СА ЕВРОПОМ

Пројекти имају за циљ 
да пруже допринос 

побољшању интеграције 
избеглица и интерно 

расељених лица у општини 
Савски венац кроз развој
и пружање услуга кућне 

неге



www.savskivenac.rs

15

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

и добити потврду за 
пружање помоћи лицима 
са посебним потребама. 
Ови пројекти ће такође  
допринети побољшању 
услова за живот и 
интеграцију избеглица и 
интерно расељених лица 
у општини Савски венац 
путем развоја и пружања 
услуга становања људима 
са инвадилитетом, у складу 
са Националном стратегијом 
за решавање проблема 
избеглица и интерно 
расељених лица.
Циљну групу чине  незапослена 
избегла и интерно расељена 
лица директно ,  чланови 
њихових породица, 
организације цивилног друштва, 
17 београдских општина,  
4 релевантних локалних 
институција,  и 3 релевантне 
националне институције. Главне 
бенефиције ће осетити   људи са 
посебним потребама,  и чланови 
њихових породица; и  грађани  
Општине Савски венац.
Најзначајнија додатна вредност 
пројекта је да ће се обезбедити  
оснивање и одрживост услуге 
„помоћ у кући и подршка за 
живот у заједници“ - то ће 
омогућити да се програм који је 
до сада реализован као  пројектна 
активност дефинише као стална 
услуга у заједници чија је  одрживост 
осигурана на локалном нивоу.
У току су  почетне активности 
пројекта, почетни састанци на 
којима су планиране активности 
пројекта у више детаља, укључујући 
прецизна подела задатака између 
партнера (општине и невладиних 
организација) и дефинисање рокова 
свих активности.
такође је у току креирање 
тима за  решавање проблема  
избеглица и интерно 
расељених лица који ће 
сарађивати на пројекту.
Корак који следи је избор 
кандидата за особље у 
подршци, и основна обука 
за изабране избеглице и 
интерно расељена лица.
Пројекат ће бити реализован 
током 2011 и 2012 године.

Општина Савски венац кроз разне активности укључујући и учешће 
у овим пројектима, активно учествује у процесу социјалне инклузије, 
као важне иницијативе у поступку приступања ЕУ. Кроз  заједничке 
пројекте општине Савски венац и Европске уније, омогућено је  
избеглим и расељеним лицима побољшање приступа тржишту 
рада, бољи услови живота, интеграција у друштво и остваривање 
основних људских права, у складу са Националном стратегијом за 
решавање проблема избеглица и интерно расељених лица.

Наташа Зујовић-Миловановић
чланица Општинског већа Савског венца
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Стрпљење, разумевање, и 
изнад свега безусловна 
љубав су рецепти за сваки 
дуг и успешан брак. Ово 
тврде најдуговечнији 

брачни партнери са територије ГО 
Савски венац. Њихова љубав је 
преживела многе тешке тренутке, 
ратове и кризе. За 40 парова, који већ 
дуго деле и добро и зло, је поводом 
Дана заљубљених, у свечаној 
сали општине, по четврти пут за 
редом, приређен традиционални 
свечани пријем, а додељена су им и 
признања. 
У овим брзим временима, у којима 
бракови често трају краће од периода 
забављања, ретки су они који се могу 
похвалити да су досад нанизали 30, 
40, 50, па чак и 60 година заједничког, 
супружничког живота.Шампиони међу 
слављеницима већ 63 године пливају 
брачним водама. Добили су пригодне 
поклоне и прилику да проћаскају и 
наздраве завидним годишњицама 
љубави.Ови брачни „ветерани“ кажу 
да се млади данас тешко одлучују 
на брак, да не желе обавезе и да би 
ваљало да науче да буду „ватрогасци“, 
спремни да водом полију свако 
жариште које може да се распламса и 
у пепео претвори љубав.
Слављеницима је празник честитао 
Душан Динчић, начелник Управе 
ГО Савски венац, који им је 
заједно са Зорицом Штуловић, 
начелницом Одељења за друштвене 
делатности, поделио занимљиве 
поклоне. Приређен је и пригодан 
програм, у коме су учествовали 
чланови академског позоришта 
„Бранко Крсмановић“, а дружење је 
настављено уз послужење и музику.

ПРОСЛАВА ЗА 40 БРАЧНИХ 
ПАРОВА СА НАЈДУЖИМ „СТАЖОМ“

Да љубав може да опстане и надживи државе у којима је озваничена, личним примером 
показују житељи Савског венца, међу којима има супружника чији брак траје 63 године

Радмила и Љубомир Добрковић: У браку већ 58 година
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У Милану је 29. фебруара, у 
организацији Малтешког 
реда, одржана аукција 
сатова најпрестижнијих 
светских кућа. Том 

приликом сакупљена су средства у 
висини од сто хиљада евра која ће 
овај ред донирати за реконструкцију 
родитељске куће „Докторова кула“ за 
децу оболелу од рака. Тим поводом 
Алберто ди Лука,  амбасадор 
Малтешког реда у Београду, 
иницијатор ове хумане акције, посетио 
је 3. марта Дечју болницу у Тиршовој 
улици, заједно са председником 
општине Савски венац Томиславом 
Ђорђевићем. Након разговора са 
начелницом Одељења педијатријске 
хематоонкологије проф. др. Драганом 
Јанић, посетили су просторије у којима 
су смештени мали болесници, да би 
потом заједно обишли и Докторову 
кулу за чију се реконструкцију 
прикупљају средства. 
   амбасадору Ди Луки се, поред 
изгледа 190 година старе зграде, 
посебно допала и прича о њеном 
историјату, јер су је градили 
италијански доктори ромита и 
Куниберт, лични лекари милоша 
Обреновића и пионири здравства 
у Београду, у ком је Докторова кула 
била први објекат око ког ће се 
деценијама потом градити Клинички 
центар Србије. Одушевљен причом 
и самим објектом алберто ди Лука је 
наговестио још донација за ову хуману 
мисију. Заједно са својим домаћинима 
потом је обишао и родитељску кућу 
на Сењаку, која тренутно служи као 
дом малишанима који се у тиршовој 
лече од тешке болести, као и њиховим 
родитељима док у Београду бораве са 
њима. Истој намени, али у много већем 
и специјализованом простору, служиће 
и Докторова кула након реконструкције.   
   - мисија малтешког реда је да 
помаже угроженима - рекао је том 
приликом амбасадор Ди Лука. - ми не 
донирамо новац из својих средстава, 
већ организујемо прикупљање и 

упућујемо помоћ онима којима је 
то потребно. а поред свих тешкоћа 
са којима се деца оболела од рака 
суочавају током терапије, њих веома 
погађа и одвајање од родитеља. Људи 
који долазе из унутрашњости неретко 
спавају у колима, јер немају где. Зато 
се и залажемо да овим породицама 
обезбедимо смештај за време терапије, 
јер породично окружење позитивно 
утиче на рехабуилитацију деце.
   Пројекат обнове Докторове куле 
општина Савски венац покренула 
је пре две године и за цео посао 
потребно је укупно око 750.000 евра. 
Уз помоћ НУрДОр-а (Националног 
удружења родитеља деце оболеле 
од рака), кроз разне хуманиотарне 
акције, прикупљено је око 80.000 евра, 
док је општина Савски венац, осим 
припремања потребне документације, 
на сличан начин прикупила још 
70-ак хиљада. Средства добијена од 
малтешког реда довољна су за почетак 
радова.
   - Ова нова родитељска кућа имаће 
апартмане, собу за медицинско 
особље и учионице. Већ следеће 

недеље расписаћемо конкурс за њену 
реконструкцију, а циљ нам је да радове 
завршимо у најкраћем року, како би 
смо кућу до краја године ставили на 
располагање деци и родитељима – 
изјавио је у вези ове хумане акције 
председник ГО Савски венац томислав 
Ђорђевић.

СТО ХИЉАДА ЕВРА ОД МАЛТЕШКОГ РЕДА

Донација за Докторову кулу

Да подсетимо, Докторова кула је један 
од најстаријих здравствених објеката 
у Србији, изграђена још двадесетих 
година деветнаестог века за потребе 
доктора Вита ромите и његовог зета 
Бартоломеа Куниберта, који су иначе 
били лични лекари кнеза милоша 
Обреновића. Била је то прва кућа у тада 
ненасељеном делу Београда, око које 
ће потом ницати болнице, медицински 
факултет, ресорно министарство 
народног здравља и најпосле цео 
Клинички центар Србије, као највећи 
медицински „град“ на Балкану.

НаЈСтарИЈа КУЋа 
У КЛИНИЧКОм ЦЕНтрУ
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На страницама нашех листа 
у протеклих годину и 
више дана редовно смо 
грађане Савског венца 
обавештавали о новинама 

у вези планова за два суседна дела 
Малешког брда. И како је процедура за 
његов део који гравитира Аутокоманди 
у  фази јавног увида и предстоји јој 
јавна расправа, то ће грађани који живе 
у делу насеља ближе „Прокопу“, још 
мало морати да се стрпе, јер и израда 
овог плана, која је кренула знатно 
касније, је у току.
  
   Од 29 фебруара, па наредних месец 
дана, до 29 марта трајаће јавни увид 
за Нацрт плана детаљне регулације 
подручја општине Савски венац 
омеђеног Булеваром ослобођења, 
Звечанском улицом, делом планиране 
„трансверзале“, делом Гучевске, 
Облаковском улицом и ауто-путем. 
    Јавни увид је у згради Градске управе, 
у Улици 27.марта бр.43-45, (сала 2 у 
сутерену), у периоду до 29. марта 2012 
године. Информације о предложеним 
решењима даваће представник 
обрађивача, сваког радног дана од 9 до 
15 часова. Заинтересована лица могу 
током јавног увида своје примедбе 
на планирана решења писмено 
доставити Секретаријату за урбанизам 
и грађевинске послове, Београд, Улица 
27.марта бр.43-45, до краја јавног увида.
    Желећи да што више изађе у сусрет 
грађанима и што боље их припреми 
и подучи како да најбоље препознају 
и искажу своје интересе, општина 
Савски венац ће 14. фебруара у 14 
часова организовати јавни увид 
у планска документа и у својој 
свечаној сали. Поред општинских 
руководилаца и стручњака који се баве 
овом проблематиком, овом састанку 

ће присуствовати и најдоговорнији 
представници обрађивача овог плана, 
којима ће грађани директно моћи да 
постављају питања везана за своје 
локације. Све том приликом изнесене 
примедбе и предлози биће разматране 
од стране обрађивача и, где год је то 
могуће, њиховим предлагачима ће 
покушати да се изађе у сусрет.
   - Имајући велико разумевање за 
грађане овог дела Савског венца – каже 
нам у разговору на ову тему председник 
општине томислав Ђорђевић – ми у 
општини трудимо се да максимално 
помогнемо грађанима и као ни једна 
општина до сада, омогућимо им да 
добију све потребне информације 
везане за њихове локације. Јер, свесни 
смо тога да они сада решавају своја 
животна питања барем за наредних 
двадесет година и, имајући то у виду, 
најозбиљније приступамо том послу. 
Због тога и организујемо 14. фебруара 
јавни увид у нашој сали, да би на лицу 
места могли да добију информације 
од најодговорнијих стручњака, као и 
након тога, када ће наши стручњаци 
свакодневно бити на располагању за 
њихова питања и сугестије, педантно 
евидентирати све њихове примедбе 
и предлоге и, где год је то реално и 
могуће, покушати да све те појединачне 
интересе унесе у завршни плански 
документ.       
   По завршетку јавног увида у поменути 
Нацрт плана, Комисија за планове 
Скупштине града Београда одржаће 
24. априла у 13 часова у својој сали 
јавну седницу. У току јавне седнице, сва 
присутна физичка и правна лица која су 
поднела примедбе у вези са Нацртом 
плана у писаном облику, моћи ће да  
образложе своје примедбе и пред 
Комисијом за планове Скупштине града 
Београда.

У току је јавни увид Нацрта плана детаљне регулације дела Малешког 
брда ка Аутокоманди. Након више година залагања општине, грађанима 
напокон омогућано да обезбеде себи боље услове за живот

УПОРНОСТ КОЈА 
СЕ ИСПЛАТИЛА

РАДИ СЕ ПЛАН ЗА
ДЕО „КОД ПРОКОПА“
За део малешког брда који 
гравитира „Прокопу“ израда Плана 
детаљне регулације поверава је ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, крајем 
прошлог лета, а обрађивач је дужан да 
нацрт плана уради у року од дванаест 
месеци. План детаљне регулације овог 
дела малешког брда (који се са јужне и 
западне стране граничи са железничком 
станицом „Београд – Центар” и 
припадајућим објектима же-
лезничког чвора, са северне стране 
је ограничен аутопутем, а са источне 
стране планираном „трансверзалом”), са 
везама саобраћајница и инфраструктуре 
до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 8,5 hа.) представљаће 
плански основ за издавање информације 
о локацији, локацијске дозволе и израду 
урбанистичко-техничких докумената.
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ми се у општини трудимо се да 
максимално помогнемо грађанима 
и као ни једна општина до сада, 
омогућимо им да добију све 
потребне информације везане за 
њихове локације. Јер, свесни смо 
тога да они сада решавају своја 
животна питања барем за наредних 
двадесет година и, имајући то у 
виду, најозбиљније приступамо том 
послу.

томислав Ђорђевић
председник Градске општине 

Савски венац
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Већ четврту годину за 
редом Градска општина 
Савски венац расписује 
(укупно шести) Конкурс 
за младе таленте, којим 

се из истоименог Фонда помаже 
младима који живе на нашој 
општини. 

Конкурс траје до 15. марта, а право да 
конкуришу имају млади од 12 до 30 
година који су свој таленат исказали 
у областима: културе и уметности, 
науке, образовања и спорта, као и 
за помоћ студентима при одласку на 
студијска путовања, усавршавања, 
такмичења, семинаре, студентску 
праксу и постдипломске студије у 
иностранству. 
Овога пута Комисија ће на 
располагању имати укупно два 
милиона динара, а, подсећања ради, 
претходних година је из овог Фонда 
помоћ добило преко 200 младих 

талената са Савског венца.
НЕКИ ОД ДОСаДаШЊИХ 
ДОБИтНИКа
Комисији је до сада најлакше било да 
„измери“ резултате младих спортиста, 
а да су они добро вредновани 
најбољи је показатељ то што је међу 
добитницима још од првог конкурса 
била и андреа арсовић, тада као 
перспективна јуниорка, а данас 
европска сениорска првакиња у 
стрељаштву и учесница Олимпијаде 
у Лондону. Њу у стопу прати њена 
млађа сестра анђела са мноштвом 
јуниорских медаља, баш као и веслач 
Вук матовић, са бројним светским и 
европским јуниорским медаљама. ту 
је и андрија Вукотић, првак Србије у 
скијању и бројне друге наде нашег 
спорта, о којима ће се тек чути. 
   међу онима из уметничке сфере 
запазили смо име андријане 
Јаковљевић, девојчице са двадесетак 
награда на такмичењима младих 

пијанисткиња, али и петоструке 
победнице СВУрФ-а на рок-вечери, 
која је освојила и прво место на 
такмичењу у соло певању, пред 
жиријем чији је председник био 
славни Хозе Карерас. ту је такође још 
једна стална звезда СВУрФ-а маша 
Ђорђевић, пред којом је успешна 
глумачка каријера, као и студенткиња 
сликарства михаела Вујновић, којој 
је Фонд помогао за одлазак на 
летњу школу сликања у аустрију. 
Занимљив је „случај“ младог Ђорђа 
ракића који је до сада добијао помоћ 
фонда паралелно као перспективан 
виолиниста и као сјајан математичар. 
а међу бројним младим научним 
талентима посебно је интересантан 
боравак александре Ћипријановић 
у чувеној Опсерваторији Ондрејов, 
астрономског института у Чешкој или, 
на пример, одлазак  гимназијалке 
Луне милатовић на заседање 
Европског парламента.

Конкурс за младе таленте са Савског венца

ДА ЗНАЈУ ДА ОПШТИНА 
МИСЛИ О ЊИМА

СВЕ НЕОПХОДНЕ 
ИНФОрмаЦИЈЕ О 
НаЧИНУ КОНКУрИСаЊа 
И ПОтрЕБНОЈ 
ДОКУмЕНтаЦИЈИ, 
КаО И ФОрмУЛар 
КОЈИ ПрИтОм 
трЕБа ПОПУНИтИ, 
ЗаИНтЕрЕСОВаНИ мОГУ 
НаЋИ На ОПШтИНСКОм 
ВЕБ-СаЈтУ ГО СаВСКИ 
ВЕНаЦ - 
www.savskivenac.
rs. На ИСтОм СаЈтУ 
БИЋЕ ОБЈаВЉЕНИ 
И рЕЗУЛтатИ ОВОГ  
КОНКУрСа.

Горан Богуновић, члан Општинског већа
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НАЈМОДЕРНИЈА БОЛНИЦА ОТВОРЕНА КОД НАС

Општина Савски венац 
богатија је за још једну 
врхунску установу за 
пружање здравствене 
услуге. Наиме, од 12.марта 

2012.год., у Вишеградској 20, почела је 
са радом Општа болница „Еуромедик“.

У велелепном архитектонском објекту, 
површине око 2 400 м квадратних, 
смештено је више од 40 кабинета, 
опремљених најсавременијом 
медицинском опремом, у којима 
ће радити тим од око 50 стручњака 
( лекара, сестара и техничара), на 
челу са еминентним професорима са 
медицинског факултета у Београду.

НУДИМО ВАМ ПРЕГЛЕДЕ ИЗ ОБЛАСТИ:
n неурологије
n неурохирургије
n психијатрије
n интерна медицине
n кардиологије
n гастроенетерологије
n гинекологије
n урологије
n ортопедије
n оториноларингологије и др.

Са циљем што квалитетније и 
ефикасније помоћи пацијентима, у 
оквиру Опште болнице „ Еуромедик“ 
планира се оснивање Центара за 
превенцију и лечење вртоглавице , 
бола, главобоља, депресије, у оквиру 
којих ће пацијенти моћи да добију 
конкретне и одговарајуће савете 
и терапију за своје здравствене 
проблеме. Центре ће водити наши 
истакнути професори и лекари из 

Клиничког Центра Србије.
ГОДИШЊИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ 
СТАНОВНИШТВА
Поред појединачних прегледа и снимања, 
у Општој болниоци „Еуромедик“, 
пацијенти могу обавити и превентивне 
годишње прегледе у циљу превенције 
и раног откривања болести,зависно од 
старосне групе.
Годишњи систематски преглед чини пакет 
од 5 прегледа, који корисник бира са 
списка од 9 понуђених, зависно од пола, 
годишта и тегоба које евентуално има.

ПАКЕТ ПРЕГЛЕДА ЗА ЖЕНЕ
n Колор доплер крвних судова врата
n Колор доплер крвних судова мозга
n Ултразвук срца са колор доплером
n Ултразвук стомака
n Ултразвук дојке
n Остеодензитометрија
n Ултразвук штитасте жлезде
n Гинеколошки ултразвук
n Гинеколошки преглед са 
колпоскопијом

ПАКЕТ ПРЕГЛЕДА ЗА МУШКАРЦЕ
n Колор доплер крвних судова 
врата
n Колор доплер крвних судова 
мозга
n Ултразвук срца са колор-
доплером
n Ултразвук стомака 
n rTG плућа
n 

Остеодензитометрија
n Ултразвук штитасте 
жлезде
n Уролошки ултразвук
n Уролошки преглед

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА СТАНОВНИКЕ 
ОПШТИНЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“
Сви грађани ове општине ће у току 
2012.год. имати 30% попуста на све 
Уз и колор-доплер прегледе и 20% 
на снимања на Mr-у, CT-у, rTG-у , као 
и на све специјалистичке прегледе 
у Општој бнолници „Еуромедик“.
Попуст се остварује на шалтеру Опште 
болнице, увидом у адресу из личне 
карте корисника.

Све информације о прегледима, 
лекарима , као и заказивање се може 
извршити путем телефона:
011/ 2660 000, 2660 111, 3650 700 и 
3650 700.

Са поштовањем
др маријана Станишић



www.savskivenac.rs

26

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

Пре него што је недавно 
постављена на место 
директора Основне 
школе „Војвода Мишић“ 
Драгана Спасојевић 

је у истој школи провела више 
од две деценије као професор 
српског језика. Искусна и омиљена 
у колективу, врло добро је упозната 
и  са проблемима ове школе и 
специфичностима њеног окружења.

   - У ситуацији када је деце све мање 
и када све школе кубуре са бројем 
уписаних ђака, наш превасходни 
циљ у будућем периоду биће како да 
привучемо што више деце, односно 
анимирамо што више родитеља да 
своју децу упишу баш у нашу школу. 
Због тога, уз подразумевајуће висок 
ниво наставног процеса, морамо 
стремити ка томе да школа не 
буде само место за учење, него и 
за свеопште културно уздизање и 
квалитетније коришћење слободног 
времена. У том смислу се трудимо 
да школу обогаћујемо стално новим 
садржајима, па тако планирамо да 
током пролећа уредимо и адекватно 
опремимо летњу учионицу, која би у 
поподневним и вечерњим часовима 
служила и за окупљање ученика, 
њихових родитеља и целих породица, 
како кроз разне програме, тако и 
за дружење и боље упознавање. 
тако од недавно организујемо и 
чајанке са родитељима на којима 
размењујемо мишљења, износимо и 
усвајамо нове идеје или једноставно 
ћаскамо. Пред крај године отворени 
скејт-парк ускоро ћемо обогатити 

Нови директори школа на Савском венцу

КАКО КВАЛИТЕТОМ 
ПРИВУЋИ ШТО ВИШЕ ЂАКА

Драгана Спасојевић, директорка ОШ “Војвода Мишић”
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и новим справама и са привремене 
преместити на бољу, уређенију, већу 
и трајну локацију. Планирамо и да 
побољшамо расвету у школском 
дворуишту, управо због вечерњих 
дешавања у њему, као и да повећамо 
број сигурносних камера, које смо, 
као и школског полицајца, свесни 
окружења у којем се налазимо, 
међу првима увели. У побољшање 
услова рада спада и обнова паркета 
у фискултурној сали и разни други 
захвати које последњих година 
радимо, уз помоћ и сталну подршку 
општине Савски венац – каже Драгана 

Спасојевић - додајући да управо 
прометна локација на којој се школа 
налази, смештена поред аутокоманде, 
а између два највећа стадиона, која 
подразумева додатне безбедносне 
мере, може бити и компаративна 
предност ове школе.
   - Пошто се налазимо на изузетно 

прометном месту, многим 
родитељима који поред нас 
свакодневно пролазе идући на 
посао, управо је згодно да своју 
децу из других делова града довезу 
у школу и да их после подне, будући 
да имамо и продужени боравак, 
враћајући се с посла, одвезу кући. 
У прилог томе је и чињеница да 
радимо само пре подне, да одељења 
имају мали број ђака и да се сваком 
детету може посветити много више 
пажње и времена. Преостаје „само“ 
још да својим квалитетом и бројним 
другим садржајима убедимо 

родитеље да тако и ураде. И, то је 
циљ којем ћемо тежити. Због тога 
смо однедавно, уз помоћ Савета 
родитеља, покренули и бесплатне 
одласке старијих ученика у 
позориште, а у плану су нам и разне 
друге лепе и корисне акције, каже 
директорка Спасојевић.

Након периода у ком се једно време 
налазила Основна школа „Стефан 
Немања“, пре свега због лоших 
међуљудских односа, што се срећом 
није одразило и на квалитет рада, 
и након двоструког шестомесечног 
„пробног рада“ у функцији ВД 
директора, ова школа је коначно 
крајем прошле године добила 
директора у лику Саве Јерковића. Он 
је у њој радио и претходних годину 
дана као вршилац дужности, а у својој 
радној биографији између осталог 
има и значајну референцу, као бивши 
директор угледне Земунске гимназије.
   Нови директор „Стефана Немање“, 
као превасходни циљ школе на 
чијем је челу види константно 
повећавање броја ученика у 
њој, које би проистекло из њене 
препознатљивости, пре свега по 
питању квалитета рада, али и по 
условима за тај рад.
   - Квалитет рада неке школе – каже 
Сава Јерковић – најбоље се види 
када наши ђаци изађу на општинска, 
градска и друга школска такмичења 
и када тамо освајају награде и 
признања. У том смислу, с поносом 
могу да кажем да имамо пуно 
успеха, како на редовним школским 
такмичењима које организује 
министарство просвете, тако и на 
нашем СВУрФ-у, кад је о култури реч, 
на ком смо увек међу најбољима, а 
ове године смо уз бројне појединачне 
награда освојили и велику Специјалну 
диплому за успешан наступ школе у 
све три уметничке области. а оно што 
је ђаке и њихове родитеље додатно 
развеселило је наш школски календар 
на ком су заступљена сва одељења у 
школи.
   - Што се услова рада у школи 
тиче, морам да истакнем велику 
бригу општине Савски венац, која 
доста улаже у нашу школу и помаже 
нам колико год може, а  међу 
приоритетима за наредни период, 
на чему доста инсистирају родитељи, 
посебно место има додатна брига о 
безбедности, уређење ограде око 
целе школе, повећан број камера и 
друге мере с којима би деца у школи 
била безбеднија, а њихови родитељи 
безбрижнији.

Сава Јерковић, директор ОШ “Стефан Немања”
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ХУМАНОСТ КОЈА ТРАЈЕ 
ПЕТ И ПО ГОДИНА

Народна кухиња у Ломиној улици

Сваког месеца у последњих 
пет и по година, 
представници Градске 
општине Савски венац, 
укупно 66 пута до сада, 

уручују редовне месечне пакете 
помоћи својим сиромашнијим 
суграђанима, корисницима Народне 
кухиње у Ломиној улици. 

   Уобичајена месечна помоћ у 
прехрамбеним производима коју им 
обезбеђује општина Савски венац 
повремено се појача и пакетима са 
додатним производима, ако се у 
акцију укључе и неки други донатори 
„са стране“. тако је било и крајем 
јануара, кад се акцији  прикључила 
Дирекција за робне резерве при 

Секретаријату за привреду града 
Београда. тако је уобичајена месечна 
помоћ обогаћена већом количином 
прехрамбених производа и 
хигијенских препарата, па је  сваки од 
179 пакета, између осталог, садржао 
и по врећицу детерџента, уље, шећер, 
тестенине, месне нареске и друге 
потрепштине.
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    Све у општини, а и ширу јавност, 
посебно је, својим прикључењем 
акцији, дирнула наша суграђанка са 
Савског венца 89-огодишња  Љубица 
татић. Ова хумана жена је из своје 
невелике пензије успела да уштеди 
55.000 динара које је кроз ову акцију 
желела да подели са онима који имају 
мање.
   Дарујући новац за ову хуману акцију 
Љубица татић је, једва пристајући 
да даје изјаву за новине, скромно 
изјавила да је на тај начин испунила 
жељу свог преминулог супруга, али 
да ће и даље наставити да помаже 
најугроженије.
   - Сад морам себи да купим климу, 
али ћу одмах потом наставити да 
шпарам, јер мени није потребно 
ништа сем лекова, а неки су много 
скупи. Ипак, увек успем да ушпарам и 
кад сакупим довољно опет ћу помоћи.
   Пакете са прехрамбеним и 
хигијенским производима, међу којима 
су били и они које је обезбедила 
Бака Љубица, како је сви у општини 
зову,   својим суграђанима, приликом 
последње доделе, 29. фебруара, 
уручивали су: Христијана Поповић, 
помоћница председника општине, 
мијодраг Јањић, члан Општинског 
већа и Зорица Штуловић, начелница 
Одељења друштвених делатности, које 
већ годинама у име општине спроводи 
ову хуману акцију.  

ПОЗИтИВНИ ПрИмЕрИ
   - Осим што је читава ова акција један 
позитиван пример тога како помоћи 
социјално угроженим суграђанима 
и свака појединачна додела, кад се у 
њу укључи још неко осим општине, 
пример је за који очекујемо да ће га 
следити и други. Јер, шта још рећи 
о хуманом гесту Љубице татић, 
која је штедећи од своје пензије, 
одвојила за помоћ онима који имају 
мање, него да очекујемо да ће 
њен пример следити и други. Зато 
позивамо оне који имају, а вољни 
су да помогну онима који једва 
преживљавају – каже мијодраг 
Јањић, члан Општинског већа и један 
од најревноснијих и сталних учесника 
ове акције, не само кад је у питању 
уручење пакета помоћи, него и у 
анимацији и проналажењу донатора 
за ову хуману акцију.   

Градска општина Савски 
венац већ пет година помаже 
кориснике Народне кухиње у 
Ломиној улици, тако што им 
једном месечно обезбеђује 

пакете са животним намирницама, 
а често и средствима за хигијену. 
много је донатора који помажу да се 
ова помоћ реализује континуирано 
и доследно, али пример наше 
суграђанке Љубице татић заслужује 
да се посебно помене.

Љубица татић, или како смо од миља 
почели да јој тепамо бака Љуба,  је 
своју хуманост и људскост, у времену 
које са цинизмом гледа  
на ове особине, исказала на 
врло конкретан и истинит начин. 
Ова ведра дама, која ће на лето 
напунити 90 година, је одлучила 
да један давнашњи дуг, који 
јој је стигао на рачун, поклони 
људима који немају и одлучила је 
да потражи надлежне у општини 
Савски венац. После извесног 
времена, јер је била упорна, 
стигла је до Зорице Штуловић, 
начелнице Одељења за друштвене 
делатности.  
Бака Љуба је поклонила општини 
55 хиљада динара, са жељом 
да се ова сума употреби за 
кориснике Народне кухиње и тако 
је и учињено. Она каже да је већ 
почела да штеди јер жели да још 
помаже, али је једини проблем што 
јој је доктор ‘’наредио’’ да угради 
клима-уређај, јер не сме да трпи 
велике врућине.Чим реши овај 
проблем, почеће поново да штеди 
и да помаже социјално угроженим 
суграђанима, каже ова енергична и 
витална бака.
- мени не треба много. Једино ми 
треба за лекове и да платим рачуне, 
а не једем пуно. Гардероба ми не 
треба, на игранке не идем, а има 
пуно људи који немају најосновније 
ствари. Осећам се дивно, као да 

сам ја нешто добила, а не да сам 
дала. Хуманости сам се научила 
још у родитељској кући, а нарочито 
од покојног супруга, са којим сам у 
дивном браку проживела 57 година 
- каже Лубица татић.

ВЕЛИКО СРЦЕ БАКА ЉУБЕ
Пензионерка донирала корисницима Народне кухиње 55 хиљада динара

- Када сам се први пут чула са бака 
Љубом доживела сам шок, наравно 
позитиван. Нисам могла да верујем 
да једна пензионерка, која и сама 
нема много, може да буде тако 
хумана. а када сам је упознала, њена 
невероватна енергија, виталност 
и дружељубивост су ме посебно 
освојиле. Овакви примери треба да 
служе за углед и другим људима, 
посебно онима који имају могућности 
да помогну људима у невољи. Што 
се бака Љубе тиче, учинићемо све 
да јој олакшамо живот, а посебно 
самоћу, јер је заиста изузетна 
особа - каже Зорица Штуловић 
начелница Одељења за друштвене 
делатности.
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Ученици наградили 
ПРОФЕСОРЕ

Акција „Нај-наставник“ на општини Савски венац

У четвртак 25. јануара, у 
свечаној сали општине 
Савски венац, по шести 
пут су   додељене награде 
најбољим професорима 

савсковеначких основних школа у 
акцији „Нај-наставник“.

    Пред почетак ове, сад већ, 
традиционалне свечаности, присутне 
наставнике и њихове ученике 
поздравио је председник општине 
томислав Ђорђевић, истичући да 
ће свим добитницима ова награда 
вероватно бити и најдража у њиховом 

педагошком раду. Јер, ова акција, 
организована у циљу унапређења 
рада у школама, специфична је по 
томе што у њој ученици старијих 
разреда оцењују своје професоре и 
тако бирају најбоље међу њима.
    У анкети је ове године учествовало 
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око 1100 ученика од петог до осмог 
разреда из свих шест основних 
школа на Савском венцу. И, што је 
новина уведена прошле године, 
комплетни резултати ове анкете 
могу се видети на општинском веб-
сајту. Шест, овом анкетом најбоље 
оцењених професора, уз Диплому 
„Нај-наставник, добило је и новчану 
награду у висини од 30.000 динара. 
Награде су им, на свечаности 
приређеној  у њихову част, уручили: 
Душан Динчић, начелник управе ГО 
Савски венац и његова заменица 
Дуња Станојевић, уз помоћ ученика, 
који су, свако о свом професору, 
рекли по неколико реченица о томе 
зашто су баш они најбољи.,Њихови 
ђаци из публике поздрављали су их  
овацијама приликом самог уручења, 
тако да је некима од њих, услед 
ганутости, стајала „кнедла у грлу“ 

и тешком муком су успевали да се 
захвале на овом дивном признању.
За разлику од првих година, када је 
покренута ова акција и кад су међу 
награђенима доминирали професори 
музичког, ликовног и физичког 
васпитања, а тек понеки од њих био 
из математике, физике и других међу 
ђацима „неомиљених“ предмета, 
током претходних шест година 
ситуација се постепено мењала, па су 
сада сви добитници награде управо 
из тих предмета.
   - Неки ће рећи да је математика на 
лошем гласу код ученика, каже Нина 
Симић из „Војводе мишића“, али ово је 
доказ да наши ђаци воле тај предмет, 
а ја се трудим да им што једноставније 
објасним градиво и укажем на грешке, 
али тако да схвате поенту.
    Њена колегиница маријана 
милошевић, математичарка из ОШ 
„Исидора Секулић“, истичући да 
је пресрећна што су ђаци баш њу 
изабрали, бурно поздрављена од 
ученика који су чинили публику ове 
свечаности, додала је:
    - Највећа награда, ипак, била би 
ми, ако би за десетак година неко од 
ових ученика заузео моје место овде.  
   Једини физичар и једини припадник 
јачег пола, окружен представницама 
лепшег пола,  миодраг Петровић из 
ОШ “Стефан Немања“ том приликом 
је изјавио:
   - Признање које сам добио од ђака 
за мене је велика потврда да нисам 
погрешио у одабиру професије и да 
љубав коју гајим према физици могу 
и умем да пренесем на ученике. а 
они много више уживају у огледима 
него у теорији и зато градиво увек 
објашњавамо експериментима.
   Најдирљивији моменат целе 
приредбе коју је водила ања 
Вуксановић из ОШ „Петар Петровић 
Његош“, а у чијем су уметничком 
делу учествовали њени школски 
другови са својом представом 
„Пундравци“ изведеном на СВУрФ-у, 
као и инструментални солисти: 
Дуња Плећевић  из „радојке Лакић“ 
и Никола Николић из „Исидоре 
Секулић“, био је  тренутак када се на 
награди захваљивала професорка 
географије Владислава Доброводска, 
која је тих дана отишла у пензију, 

срећна и поносна наградом коју су јој 
подарили њени ученици, а која јој је 
најдража у целој каријери, изјавила је:
   - Знам да сам као наставница увек 
захтевала много од ученика и добру 
оцену код мене никад није било лако 
добити. али, на крају се свако знање 
исплати и зато је ово за мене  најлепши 
моменат и остаће ми дивна успомена 
на овај дан и на све моје ученике.

  - Веома сам задовољан како се развија 
акција „Нај-наставник“, која је након 
шест година оправдала своје постојање 
и већ прерасла у традицију. Општина 
ће се и даље трудити да јој посвећује 
пажњу коју заслужује – каже Душан 
Динчић, начелник Управе ГО Савски 
венац, наглашавајући да је посебно 
битно у њој то што деца већ од малих 
ногу схватају да је и њихово мишљење 
важно и да се и њихов глас рачуна.  

Награде „Нај.наставник“ овога пута су 
добили: 
- маријана милошевић, професорка 
математике из ОШ „Исидора Секулић“, 
- маша Зечевић – милић, професорка 
математике из ОШ „радојка Лакић“,
- Владислава Доброводски, професорка 
географије из ОШ „Петар Петровић 
Његош“, 
- Нина Симић, професорка математике из 
ОШ „Војвода мишић“, 
- ана Босанац, професорка физике и 
информатике из ОШ „Војв. радомир 
Путник“ и –
-  миодраг Петровић, професор физике у 
ОШ „Стефан Немања“. 
    а колико су ученици у овој анонимној 
анкети озбиљно схватили своју улогу 
оцењивача управо говори податак да су 
међу шест нај-наставника три професорке 
математике, два професора физике 
(и информатике) и једна професорка 
географије. 

И ЊИХОВО мИШЉЕЊЕ
ЈЕ ВаЖНО

НаЈ-НаСтаВНИЦИ
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У част Дана жена, на 
платоу испред зграде ГО 
Савски венац, одржан је 
шести по реду, сад већ 
традиционални. ученички 

Осмомартовски базар. На овој 
својеврсној продајној изложби биле 
су представљене, и добрим делом 
продате, разноврсне рукотворине 
ученика савсковеначких школа.

Ове године на Базару је учествовало 
15 школа са Савског венца и то: 
седам основних, шест средњих, као и 
Школа за оштећене слухом „Стефан 
Дечански“ и Дневни боравак из 
Шекспирове улице.
Била је то лепа је прилика да се 
по приступачним ценама купе 
занимљиви и лепи дечји ручни 
радови, честитке, фигурице, цртежи, 
бижутерија и разне друге маштовите 
ситнице, али и уметнички и употребни 

предмети које су, на пример, 
направили они старији: ученици 
Школе за дизајн, Бродарске, техничке 
школе за дизајн коже, Филолошке или 
Гимназије „Свети Сава“, а тиме и да 
се  помогну ученичке задруге из ових 
школа, које ће прикупљена средства 
искористити за своје активности. 
Иако прохладан, леп дан привукао 
је у ову оазу радости и позитивне 
атмосфере стотине знатижељника из 
саме општине, случајно ту затечених 
грађана, комшија или случајних 
пролазника који нису могли одолети 
шарму најмлађих продаваца. а 
основци, посебно они најмлађи, би 
сваки продати експонат прослављали 
са оним „Јеее!“, као поен на некој 
важној утакмици. Најсмелији и 
најотворенији међу њима, слатки, 
симпатични и неспутани у својој 
дечјој раздраганости, узимајући у 
руке „експонате“ са својих штандова, 

као мрави су се размилели далеко од 
изложбеног простора, дуж тротоара 
Улице кнеза милоша и све до петог 
спрата општинске зграде, нудећи 
своје „производе“ и такмичећи се 
међу собом ко ће их више продати. 
И ко би онда могао пропустити 
могућност да им приреди ту радост.

ОСМОМАРТОВСКИ БАЗАР - ОАЗА РАДОСТИ
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Након добрих резултата 
и позитивних искустава 
Саветовалишта за 
умеће живљења, 
програма који је у 

општини Савски венац успешно 
реализован у две претходне 
године, уследио је и наставак сет-
програма саветодавно-терапијског 
рада са појединцима, породицама 
и паровима. Програм је овога 
пута проширен и обогаћен новим 
облицима групно-едукативног 
и искуственог рада (фокус 
групама) у односу на потребе 
самоиницијативног обраћања 
грађана и грађанки са општине.
    Нови садржаји и групни облици 
едукативно-искуственог рада настали 
су на основу исказаног интересовања, 
посебно међу женама и младима, 
са њиховим израженим потребама 
ка постављању здравих животних 
усмерења и здравих стилова 
живљења (без дроге, алкохола и 
насиља), а и компетенције и воље 
стручњака да креирају и прилагоде 
програме рада израженим захтевима 
и потребама посебних група у 
заједници. Како сада постоји 

потреба за посебним  приступом 
групама различитих потреба, ради 
се у групама радионичарског психо-
едукативног и искуственог рада са: 
женама, младима и паровима, кроз 
различито осмишљене програме 
(унутар њих различите тематске 
целине) прилагођене потребама 
циљних група, и то: 
- Саветодавно, едукативно-
искуствени, групни и индивидуални 
рад са женама, посебно са жртвама 
насиља; 
- Програм  „Одговорно родитељство 
се учи“, са идејом да способности и 
вештине родитељства нису урођене, 
већ да се уче и стичу искуствено, 
као и кроз свесни напор, уз помоћ 
стручњака и дељења позитивних 
искустава; 
- Едукативно-искуствени рад са 
самохраним родитељима, мајкама 
и очевима, тешкоће, задаци и 
могућност налажења мреже 
подршке и сарадње за успешно 
родитељство; 
- Превентивни, радионичарски 
програм за рад са младима, 
осмишљен кроз реализацију групног 
рада са циљем јачања самопуздања 

младих ка постављеним сопственим 
циљевима и развијањем здравих 
животних стилова, ненасилног 
комуницирања, као и помоћ при 
одабиру занимања; 
- Искуствено-едукативне радионице 
на тему развијања и неговања 
интимног партнерства, као основе 
здравих породичних односа. 

Наставак програма Саветовалишта за умеће живљења

ПОСЕБАН РАД СА ЖЕНАМА, 
МЛАДИМА И ПАРОВИМА

РАД САВЕТОВАЛИШТА
   Рад Саветовалишта се одвија 
редовно три пута недељно, 
уторком, средом и  четвртком 
од 17 до 19 часова, у згради 
ГО Савски венац, Улица кнеза 
Милоша 69, канцеларија број 
50, на трећем спрату, а у односу 
на  потребе и могућности захтева 
клијената могуће је и више пута. 
Групни рад се одвија два пута 
недељно.   Рад са младима, 
посебно, одвија се у Дечјем 
културном центру „Мајдан“, 
Козјачка улица број 3,  средом од 
17 до 19 часова.
   За детаљније информације 
заинтересовани се могу јавити на 
телефоне: 2061-905, 063/377-535 
И 062/801-37-18.  
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У јеку снежних непогода 
које су нам паралисале 
живот и ниских 
температура због 
којих смо стрепели 

од распада електроенергетског 
система, а кризни штабови, па и наш 
општински, даноноћно дежурали, 
да обилне снежне падавине имају 
и своју лепшу страну највише 
су доказивала деца која су се, 
захваљујући и ненаданом распусту, 
санкала и у снегу уживала „до миле 
воље“. 
   Спајајући дечју раздраганост са 
својим креативним потенцијалима, 
уметници у оквиру Еколошко-
уметничког покрета „аријаднина нит“, 
уз помоћ Општине Савски венац, 
Управе града, музеја града и Градске 
чистоће, организовали у недељу 19. 
фебруара, у дворишту-парку испред 
Куће краља Петра, акцију прављења 
скулптура од снега. У њој су заједно 
учествовали професионални 
и уметници аматери, правећи 
скулптуре, али и неколико фигура 
Снешка Белића, чије су најразличитије 
облике, од класичних до оних мало 
апстрактнијих, креирале читаве 
породице. Свему томе, наравно, 
највише су се радовала деца, али и 
одрасли који су за ту прилику и сами 
морали бар мало да се врате у своје 
детињство. 
     Иако прилично хладан, леп 
сунчан дан привукао је стотинак 
расположених за ову акцију, од 
оних најмлађих па до њихових баба 
и деда. И сви су, уз обиље алата, 
у виду лопата и других приручних 
средстава, као и неограничених 
количина материјала, желели да 
дају свој допринос овом забавно-
уметничком чину. Од уметника позиву 
су се одазвали: маријета Вукојевић 
– миловановић, александар Поповић, 

мирољуб Филиповић Филимир, 
Бранислав марковић и Ненад 
Вучковић, а међу „вајарима“, који 
су се одлично забављали, били су и 
чланови Општинског већа: Љубица 
Поповић и мијодраг Јањић, уједно 
и чланови Комисије која брине о 
програмима у овом савсковеначком 
културном центру. а да све буде 
у складу са зимским амбијентом 
побринуо се Жељко Вукадин из 
Кафића „тошка“ који је све присутне 
током четири сата, колико је иначе 
званично трајала ова акција, служио 
врућим чајем и куваним вином, за 
оне старије. 
    Цела акција се тако претворила у 
један својеврсни уметничко-забавни 
хепенинг и надасве лепо дружење, 
да би изложба била отворена и 
наредних дана и готово свакодневно 
обогаћена још понеким Снешком 
Белићем, ког би направила деца из 

комшилука. Све до отопљавања, коме 
се нису обрадовали само аутори ових 
снежних експоната. Који су остали 
да живе само на фотографијама. И у 
успоменама учесника овог догађаја.   

Скулптуре од снега у дворишту Куће краља Петра

ЛЕПША СТРАНА 
СНЕЖНИХ „НЕПОГОДА“

„ЖИВИмО ЗаЈЕДНО“
    У Кући краља Петра је од 21. до 23. 
фебруара у организацији Привредне 
коморе Београда и удружења 
„Живимо заједно“, одржана изложба 
радова особа са сметњама у развоју, 
а све са циљем да се промовише 
програм радног оспособљавања особа 
са инвалидитетом. Посетиоци су могли 
да виде уникатне предмете од стакла 
и других материјала. У организацију 
изложбе су, поред Савског венца као 
домаћина, биле укључене и комшијске 
општине: Врачар и Стари град, а 
пошто је била продајног карактера, 
на њој прикупљена средства биће 
искоришћена за развој радног центра 
за особе са инвалидитетом. 
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Школска слава 
која се сваког 27. 
јануара прославља 
у част Светог Саве 
– првог српског 

архиепископа и утемељивача 
образовања код нас, била је 
ове године посебно свечана за 
савсковеначке установе.
    Уочи празника, 25. јануара одржана 
је велика свечаност у Гимназији 
„Свети Сава“ која је тога дана славила 
и свој Дан школе, иначе 102. по реду, 
од 1910. године кад је основана као 
Српска краљевска четврта гимназија. 
    Ходник Гимназије „Свети Сава“ 
био је том приликом тесан да 
прими све пријатеље школе, бивше 
професоре и ученике, свештенство, 
представнике просветних власти 
и општине Савски венац, коју су 
представљали: председник општине 
томислав Ђорђевић, начелник управе 
ГО Савски венац Душан Динчић и 
његова заменица Дуња Станојевић, 
члан Општинског већа Бранимир Гајић 
и други.
    - Први спрски архиепископ и 

просветитељ заслужује помен сваке 
године, док траје српски народ, а 
просвета треба да буде целовита, 
хармонична, складна и дубока, а 
не разједињена, расута, плитка и 
површна. У све то се уклапа ова 
дивна школа која носи име нашег 
просветитеља и учитеља, а нараштаје 
образује и васпитава већ сто година 
– рекао је на свечаности епископ 
хвостански атанасије ракита, викар 
Патријарха Иринеја, објаснивши да 
је  - Патријарх изволео да додели две 
грамате: једну школи и свима који 
су у њој учили и радили у протеклих 
сто година, а другу Љиљани Ђокић, 
директорки Гимназије „Свети Сава“.
   - Признање које смо добили, 
знак је да уважавате оно што 
радимо у школским и ваншколским 
активностима. Грамата нас 
обавезује да наставимо путевима 
светосавља, љубави и толеранције, 
за добробит будућих генерација 
– рекла је, захваљујући се на 
високим признањима, директорка 
Љиљана Ђокић. Потом се речима 
захвалности обратила и милољубу 

албијанићу, директору Завода 
за уџбенике, уз чију помоћ је 
објављена монографија школе, 
под насловом „Координате“. У тој 
књизи, која пише о сто година ове 
угледне гимназије, међу њеним 
знаменитим ученицима уписано је, 
између осталих великих људи, и име 
Гојка Стојчевића, блаженопочившег 
Патријарха Павла.

Грамате Гимназији „Свети Сава“, а „паметна табла“ Основној школи „Радојка Лакић“

ШКОЛСКА СЛАВА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

СВЕЧАНО У СВИМ ШКОЛАМА

На Савиндан 27. јануара, у част 
Школске славе, као и сваке 
године, одржане су приредбе 
и свечане академије и у свим 
осталим савсковеначким 
основним и средњим школама, 
којима су присустовали, најчешће 
у школама које су и сами 
похађали, и готово сви општински 
челници.
Посебно свечано било је у 
Основној школи „Радојка Лакић“, 
којој је поводом школске славе на 
поклон уручена „паметна табла“. 
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У Београду је 1. и 2. марта 
одржано друго издање 
сајма Eco Expo, које 
представља бројне излагаче 
из Србије и региона 

активних у сферама одрживог развоја, 
заштите животне средине и екологије. 
Међу њима је и Општина Савски венац 
представила два значајна пројекта који 
се реализују под покровитељством 
Европске уније - ЕНЕРГИС и SPINE - који 
се реализују са партнерима из Италије 
(регија Венето), Руске Федерације, 
Украјине, Турске и Хрватске. Годину 
дана након што су пројекти почели 

да се имплементирају, ово је била 
права прилика да се на штанду 

општине Савски Венац представе и 
први резултати и реализоване акције у 
оквиру ове две значајне међународне 
платформе. 

У оквиру пројекта ЕНЕрГИС, шеснаест 
представника компанија које се баве 
грађевинским пословима, зеленом 
технологијом и сродним дисциплинама 
имали су прилику да, заједно са 
званичницима Општине, посете регију 
Венето на северу Италије и упознају 
се последњиим тенденцијама у 
области примене зелене економије. 
Циљ посете, као и читавог пројекта, 

На управо одржаном сајму Eco EXPO, представљени су пројекти ЕНЕРГИС и SPINE 
које општина Савски Венац развија под покровитељством Европске Уније, а у 
сарадњи са партнерима из италијанске регије Венето

ПРОЈЕКТИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
ПРЕДСТАВЉЕНИ НА САЈМУ ECO EXPO

Активности и резултати 
оба пројекта могу се 
пратити на сајтовима 
www.spineciudad.net 
И www.energis.rs, а 

Канцеларију за европске 
пројекте општине Савски 

Венац можете потражити и 
на facebook-у.
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је “буђење” енергетског тржишта у 
Србији. том приликом, представљене 
су и иницијативе општине Савски 
Венац у правцу стимулације локалне 
производње технологија и услуга које су 
у вези са енергетском ефикасношћу. 

током протекле 
године, 
развијана је и 
буџетска линија 
за грађане за 
пројекте из 
ових области. 
Ускоро ће бити 
објављени 
услови по 
којима ће 
грађани моћи 
да предлажу 
сопствене 
пројекте и 
предлоге 
усмерене 
на побољшања у својим локалним 
срединама кроз која ће се 
примењивати решења из домена 
енергетске ефикасности и одрживог 
развоја. Поред тога, у плану је још 
једна значајна акција усмерена ка 
грађанима, а то је отварање инфо 
центра намењеног јавности (Green 
Office). У складу са тиме у периоду 
између априла и јуна ове године, 
биће одржан и низ тренинга за 
чланове општинске администрације 

и друге актере, који ће их упознати 
са стандардима и последњим 
тенденцијама из домена “зеленог” 
приступа решавању инфраструктурних 
и других проблема на територији 
општине Савски Венац. 

Други пројекат под 
називом sPINE делује 
у истој области, али са 
фокусом на планирање 
урбаног развоја. У 
фокусу је иновативни 
приступ историјски 
објектима и градским 
језгрима, односно 
њиховој ревитализацији 
уз примену 
технологија енергетске 
ефикасности. Овај 
програм посебно је 
значајан за Савски 
Венац у тренутку 
када се у суседству 

Савамале, простору који окружује 
Карађорђеву улицу и обухвата 
најстарији део Београда и “несуђено” 
градско језгро, дешава прави бум 
креативних индустрија и оживљавање 
малих бизниса, услуга и трговине. 

Немања Петровић испред 
Канцеларије за европске пројекте у 
оквиру општинске администрације 
изразио је задовољство досада 
постигнутим акцијама и присуством 

на сајму Ецо Еxпо. У светлу пројекта 
sPINE, најавио је покретање бројних 
нових иницијатива у простору 
Савамале, а пре свега миксер 
Фестивал који ће имати кључну 
улогу у процесу ревилтализације 
овог најбитнијег и највреднијег дела 
Општине. Идеја руководства Опртине 
је да око себе окупи и бројне друге 
иницијативе које се све интензивније 
концентришу на простору Савамале, 
било да се и фактички пресељавају у 
овај историјски крај Београда, или се 
њиме баве кроз своје пројекте. 
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ВАЖНИ
БРОЈЕВИ
ТЕЛЕФОНА
ЧЕЛНИЦИ ОПШТИНЕ
Томислав Ђорђевић, председник Општине 36-15-388, 36-15-
382
Влада Милић, заменик председника Општине 36-15-381
Чланови Општинског већа:
Наташа Миловановић, 20-61-775, 20-61-904
Немања Перишић-Петовар, 20-61-778, 20-61-904
Мијодраг Јањић,20-61-800
Горан Богуновић 20-61-800
 Љубица Поповић, 20-61-905
Бранимир Гајић, 20-61-773
Милош Ковачевић 36-15-382
Бранислав Белић, председник СО 36-15-382
Александар Павловић, зам. председника СО 36-15-800
Душан Динчић, начелник Општинске управе 20-61-769, 20-61-
768
Дуња Станојевић, зам. начелника ОУ 20-61-843
Немања Петровић, помоћник председника општине 20-61-773
Христијана Поповић, помоћница председника општине 20-61-
906, 
Душан Јевтић, помоћник председника општине 36-15-800
Ненад Прелић и Миленка Микић,
секретар и заменик секретара СО 36-15-381

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Начелник одељења 20-61-713, 36-14-073, 20-61-712
Шеф Одсека за лична стања грађана 20-61-722

МАТИЧНА СЛУЖБА И ОДСЕК ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА
Упис новорођене деце у матичну књигу рођених
Упис деце рођене у ГАК, Вишеградска 20-61-869, 20-61-729
Упис деце рођене у ГАК "Народни фронт" 20-61-723, 20-61-724
Заказивање венчања и упис у матичну
књигу венчаних, констатације бракова,
развода и смртовница 20-61-730, 20-61-724
Упис у матичну књигу умрлих 20-61-731
Исправке у матичним књигама 20-61-726, 20-61-727
Писарница (улазни хол) 20-61-853, 20-61-862

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Јавни правобранилац 26-42-081, 20-61-352
Заменици 20-61-891, 20-61-892, 20-61-893, 20-61-894

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Начелник Одељења 20-61-829
Откуп станова и стамбена област 20-61-830, 20-61-831
Послови везани за експропријацију 20-61-834
Непокретности у друштвеној својини и укњижба 20-61-833

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Начелник Одељења 20-61-792, 20-61-794
Заменик начелника и референт 20-61-796, 20-61-797

Грађевински послови 20-61-799
Комунални послови 20-61-810, 20-61-811

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Начелник одељења 20-61-816
Шеф Одсека за финансије 20-61-743

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Начелник одељења 20-61-741
Стручни сарадник 20-61-740

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ИНФОРМИСАЊЕ
И МЕСНУ САМОУПРАВУ
Начелник одељења 20-61-863, 20-61-766
Заменик начелника 20-61–908
Шеф Одсека месне самоуправе 2648–998
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 "Слободан Пенезић-Крцун", Др А. Костића 15 26-43-172
МЗ "Западни Врачар", Светозара Марковића 79 26-82-526
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



На основу чл. 5., 7., 10., 14., 15., 17., 20. и 21. Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник рС", број 
104/09 и 99/11), тач. 3., 8. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник 
рС, бр. 15/12), Одлуке о расписивању избора за народне посланике ("Службени гласник рС", број 19/2012) и Одлуке о 
расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и града Београда ("Службени гласник рС", 
број 19/2012), дајемо

О Б а В Е Ш т Е Њ Е

Обавештавају се грађани Градске општине Савски венац да Управа Градске општине Савски венац излаже део бирачког 
списка за подручје ГО Савски венац на увид грађанима, тако да могу извршити проверу да ли су уписани у бирачки списак 
и да ли су уписани подаци тачни, као и да могу захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка. 

Увид у бирачки списак може се извршити сваког радног дана, у времену од 8,00 до 16,00 часова, у згради Градске 
општине Савски венац, ул. Кнеза милоша 69, на I спрату, канцеларија број 17. 

Потребно је да грађани донесу на увид личну карту или другу исправу са матичним бројем, којом доказују свој идентитет.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац 
изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. 
 
рок за увид у бирачки списак истиче 20.4.2012. године, када ће министарство за људска и мањинска права, државну 
управу и локалну самоуправу, решењем закључити бирачки списак и у решењу утврдити укупан број бирача.

Након закључења бирачког списка, министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу 
врши све промене у бирачком списку. Захтеви за вршење ове промене подносе се министарству или Управи Градске 
општине Савски венац по месту пребивалишта подносиоца захтева, односно по месту боравишта за интерно расељена 
лица, најкасније до 2.5.2012. године.

Сва решења министарства на којима се заснивају промене у бирачком списку, министарство доставља републичкој 
изборној комисији, која у обзир узима само она решења која је примила најмање 48 часова пре дана избора и на основу 
њих уноси измене у изводе из бирачког списка или у посебне изводе из бирачког списка и одмах потом утврђује и у 
''Службеном гласнику републике Србије'' објављује коначан број бирача у републици Србији, у свакој јединици локалне 
самоуправе и на сваком бирачком месту.

Грађани могу, најкасније до 14.4.2012. године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на 
предстојећим изборима за народне посланике Народне скупштине републике Србије, гласати према месту боравишта у 
земљи. Овај захтев се подноси Управи Градске општине Савски венац ако бирач има боравиште (изабрано место гласања) 
на њеној територији ако најкасније до 14.4.2012. године, у бирачки списак није уписан податак да ће бирач гласати на 
предстојећим изборима према месту боравишта, бирач може гласати само према месту пребивалишта.

Број: 208-31/2012-II-03
У Београду, 14. марта 2012. године

 НаЧЕЛНИК УПраВЕ ГраДСКЕ ОПШтИНЕ
СаВСКИ ВЕНаЦ,

Душан Динчић, с.р.



Нова знатно олакшана 

процедура регистрације


