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заједНо за бољи 
СаВСки ВеНац

поред досадашње ефикасне подршке за изузетно лако 
формирање скупштина зграда, општина сада позива житеље 
Савског венца и да се организују у удружења са ширим 
фокусом бриге за локалну заједницу - од непосредног 
простора испред једне зграде, па све до читавих стамбених 
целина, односно мини насеља
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к ао што је раније 
најављено, градска 
општина Сваки 
венац поново је 
покренула кампању 

за формирање скупштине 
зграда и савета зграда. о 
неопходности да зграде имају 
своје скупштине, говоре и 
чињнице да се на тај начин 
организује одржавање зграда, 
постоји могућност добијања 
средстава,као могућност 
остваривања прихода и неких 
других корисних 
ствари.

- Наставићемо 
да радимо са 
председницима 
скупштина зграда, 
наставићемо са 
акцијом “Наша 
кућа”, покушаћемо 
да председнике 
скупштина зграда 
доведемо на једно 
место и да онда 
отворимо са њима 
дијалог о томе 
шта су проблеми, 

не само њихове зграде, него и 
њиховог краја и да пробамо да им 
дамо могућност да се они питају 
о стварима у њиховом крају - 
каже Душан Динчић, председник 
општине савски венац  и додаје 
да је у плану отворање програма 
налик “Нашој кући”, који би се 
бавио уређењем заједничких 
просторија, тамо где скупштина 
зграда жели да уреди заједничке 
просторије.

- имамо неких зграда које су направиле фантастичне ствари 
од заједничких просторија и ми 

ћемо им помоћи да се 
на тај начин организују. 
Наравно, ово ново 
издање публикације 
намењене скупштинама 
ће на јесен свакако да 
изађе и наставићемо 
дневну комуникацију са 
њима. када председник 
скупштине зграде дође 
ми вадимо све што је 
неопходно за отварање 
жиро рачуна, а ако то 
желе, ми ћемо им и 
бесплатно израдити печат. 
Скупштине зграда имају 

Хоћемо да нађемо 
грађане који су 

заинтересовани за свој 
ужи крај, за његов развој, 

очување вредности, 
културних тековина, 
њихово развијање и 

мислимо да је то веома 
важно да би се развила 
локална грађанска свест

Нови председник Градске општине
Савски венац, Душан Динчић
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могућност да отворе рачун - 
каже он.

станарима је, дакле, довољно 
је да председник скупштине 
да овлашћење и овери потпис, 
а 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.
Динчић се осврнуо и на нову 
иницијативу која има за циљ 
подизање свести о припадности 
локалној заједници.
- ми на Савском венцу смо 
у центру града и у суштини 
нама недостаје свест о томе о 
припадности некој заједници 
у односу на то да смо грађани 
београда. Хоћемо да нађемо 
грађане који су заинтересовани 
за свој ужи крај, за његов 
развој, очување вредности, 
културних тековина, њихово 
развијање и мислимо да је то 
јако важно да би се развила 
локална грађанска свест.

-  желимо да на неки начин 
помогнемо да се створи 
једна мрежа удружења која 
би стварно представљала 

своје  локалне житеље.  ми 
смо,  рецимо,  деведесетих 
имали удружење за заштиту 
амбијаталне целине 
Сењака,  топчидерског  брда, 
која  је  водила борбу против 
урбанистичке деградације 
свог  краја  и која  је  то 
радила веома активно и 
веома утицајно.  после,  када 
су  се  времена променила то 
је  стало.  имамо удружење 
Савамала,  које  ради и које 
покушава да промовише 
свој  крај ,  али нам требају 
још људи са малешког 
брда,  са  западног 
Врачара,  дедиња,  Сењака, 
топчидера јер хоћемо да 
им помогнемо -  заклључује 
председник општине савски 
венац. 

Он најављује логистичку, 
просторну  и помоћ  у 
административним стварима 
- у свему ономе што државна 
власт може да помогне у 
невладином сектору, док се 
од грађана очекује повећање 
нивоа грађанске свести и да 
у заједници буду партнери 
локалној  власти, да се преко 
њих што више људи укључи у 
систем, јер ће на тај начин и 
систем боље функционисати.

ми Савамалу видимо као 
велику развојну шансу Савског 

венца. претпостављамо да је то 
део наше општине који ће се најбрже 

развијати. када се измести теретни саобраћај, 
када се заврши кинески мост, када се измести 

аутобуска станица Савамала ће бити потпуно 
другачији крај. такође, велики потенцијал 
има и малешко брдо. план за један 
део тог насеља биће веома брзо 
готов, док ће за други требати 

мало више времена, али 
је барем почео да се 

израђује - каже 
динчић.

СаВамаЛа
разВојНа шаНСа
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У жељи да се још 
више унапреди 
сарадња општине са 
скупштинама зграда 
на њеној територији, 

већ четири године на Савском 
венцу се спроводи акција 
„Наша кућа“ у склопу које је 
заједничким снагама уређено 
преко стотину улаза стамбених 
зграда, степеништа и заједничких 
просторија. 
са истим циљем штампана је и 
брошура – Пруручник за скупштине 
зграда, који ће ускоро доживети и 
своје друго издање, а недавно је 
у склопу одељења за инвестиције 
и јавне набавке, кроз које се ова 
сарадња одвија, формиран и Одсек 
за правне, економске и техничке 
послове који пружа правну помоћ 
скупштинама зграда у свим 
аспектима њиховог рада.

- Иако смо се и до сада тиме 
бавили, оснивањем овог Одсека, 
као доказ важности ових 
активности и бриге о сарадњи са 

скупштинама стамбених зграда, 
општина жели још више да 
помогне станарима у пружању 
правне и практичне помоћи у 
конституисању скупштина зграда, 
изради њихових печата, добијању 
матичног броја и ПИБ-а, отварању 
рачуна, одржавању зграда и другим 
пословима – рекла нам је на ту 
тему Неда Кажић, дипломирана 
правница и шефица новооснованог 
Одсека.

а колико је општини важна 
сарадња са скупштинама зграда 
најбоље одсликавају две вожње 
бродом „топчидерка“, 9. јула и 1. 
августа,  организоване управо ради 
упознавања, дружења и договора 
о новим заједничким акцијама. На 
броду су поред председника или 
представника скупштина зграда оба 
пута били присутни и новоизабрани 
општински функционери, на 
челу са председником општине 
Душаном Динчићем, а уз 
њега и: Предраг Кузмановић, 
председник скупштине општине, 

владимир Новаковић, заменик 
и саво Мартиновић помоћник 
председника општине, Бранислав 
Пејчић, начелник управе гО савски 
венац и чланови Општинског 
већа: Бранимир гајић, Зоран 
Коцић и Дарко Чуданов, као и 
Зорица Штуловић, начелница 
одељења за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу, 
које је и организовало ова 
дружења.

Важно је да контакт општине са председницима скупштина зграда буде отворен, спонтан 
и у срдачној атмосфери: општина је организовала неколико вожњи бродом по Сави где се о 
очекивањима и могућностима у сарадњи ГО Савски венац и скупштина зграда разговарало у 
изузетно пријатељском тону

беСпЛатаН печат, 
изВештај

Новоосновани одсек бесплатно 
ће, о трошку општине, урадити 
печате свим новоформираним 
Скупштинама зграда, а 
досадашњим учесницима 
акције „Наша кућа“ помоћи 
ће, између осталог, у изради 
завршног финансијског 
извештаја.
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почетак рада 
НоВог тима 

Нови сазив Скупштине го Савски венац

Након другог круга 
локалних избора на 
Савском венцу, пошто су 
избори на два бирачка 
места понављани, 12. јуна 

је одржана конститутивна седница 
Скупштине градске општине Савски 
венац. иако су изборни резултати, 
по којима је демократска странка 
освојила 16 одборничких места, 
Српска напредна странка девет, 
а Социјалистичка партија Србије, 
Либерално демокртска партија и 
демократска странка Србије по четири 
мандата, били познати још раније, та 
седница, у тренутку кад разговори око 
формирања нове општинске власти 
још нису били детаљно прецизирани, 
била је верификација мандата 
изабраним одборницима. Седницом 
је председавао најстарији одборник, 
ранији  председник општине и 
председник Скупштине општине у 
претходном сазиву бранислав белић 

(дС), а у томе су му асистирала два 
најмлађа одборника: Весна микулић 
(СНС) и филип исаиловић (дС).

том приликом потврђен је мандат 
следећим одборницима: 1. Душан  
Динчић, 1975, дипл. правник, 
Чакорска 2а, 2. Бранислав Белић, 
1932, дипл. правник, сердар Јола 
13,  3. Мирјана велимировић, 
1948, гинеколог акушер, војводе 
Миленка 37,  4. томислав Ђорђевић, 
1956, архитекта, Лазаревачка 2а, 5. 
Данијела Мирјанић, 1979, дипл. инж. 
пољопривреде, ситничка 8, 6. Наташа 
вучковић, 1967, адвокат, Краљице 
Наталије 70, 7. Немања Перишић-
Петовар, 1978, дипл. економист, 
Ботићева 12,  8, Мила Јовановић, 
1966, зуботехничар, Бирчанинова 
32,   9. Ненад Константиновић, 1973, 
адвокат, Хероја Милана тепића 19,  
10. Бранимир гајић, 1969, новинар, 
ситничка 9, 11. Милош Ковачевић, 

1977, дипл. менаџер, Београд, Баја 
Пивљанина 23а, 12. Филип  Исаиловић, 
1989, студент, сарајевска 46,  13. 
Јована Миловановић, 1985, дипл. 
инж. арх., адмирала гепрата 1а,  14. 
Душан Јевтић, 1957,  дипл. економист, 
вајара Ђоке Јовановића 2, 15. Јован 
грбавац, 1954, адмирал у пензији, 
Кронштатска 3, 16. Мина Лазаревић, 
1986, дипломираном политиколог, 
Јездићева 7, 17. александар 
Павловић, 1972, програмер, Београд, 
Дурмиторска 4,  18, горан Богуновић, 
1980, дипл. политиколог, Београд, 
Љутице Богдана 2, 19. андријана 
аврамов, 1979, економист, Рисанска 8, 
20. Жељко вукадин, 1958, предузетник, 
Краља вукашина 7, 21. Зорана 
Михајловић - Милановић, 1970, проф. 
др. ецц, адм. гепрата 11, 22. Љубомир 
Зрнић, 1980, дипл. економист, 
Пушкинова 14,  23. весна Микулић, 
1989, студент, Београд, Облаковска 
9,  24. владо Батножић, 1955, доктор 

8
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медицине, Краљице Наталије 4, 25. 
Драги  анђелковић, 1956, приватни  
предузетник, столачка 8, 26. Милица 
алимпић, 1950, пензионерка, 
ситничка 19, 27. спасоје спремо, 
1962, приватни предузетник, Косте 
Рацина 20, 28.  Душан Шолаја, 1940, 
дипл. економист, сарајевска 68,  29. 
Зорица Лучић, 1951, дипл. инж. 
машинства, светозара Марковића 
52,  30. александар  Копривица, 
1972, економист, Лацковићева 4а, 31. 
Павле гладовић, 1951, Др. професор,  
Београд, Хумска 10, 32. Милица 
Радовић, 1976, дипл. правник, 
Београд, сање Живановић 42, 33. 
владимир станковић, 1973, инж. 
геодезије, светозара Марковића 52, 
34. владимир Новаковић, 1972, дипл. 
економист, стјепана Филиповића 
29, 35. Предраг Кузмановић, 1969, 
дипл. маш. инж., Милоша Поцерца 
28, 36. Добрила Ђорђевић, 1948, 
пензионерка, Дурмиторска 1, 37. 
Звездан Ђорђевић, 1975, инг. ел. 
технике.,  Бирчанинова 35, 
(првих 16 одборника су са листе 
Драган Ђилас - Избор за бољи савски 
венац, следећа четири, од броја 
17 до броја 20 су са листе Чедомир 
Јовановић – Преокрет, Либерално 
демократска партија, српски покрет 
обнове, социјалдеморкатска 
унија, Богата србија, Демократска 
партија санџака и зелена еколошка 
партија – зелени, од броја 21 до 29 
су одборници са листе Покренимо 
савски венац – томислав Николић 
(српска напредна странка, Нова 
србија, Покрет снага србије – БК, 
Покрет социјалиста), од броја 30 
до броја 33 су одборници са листе 
Демократска странка србије – 
војислав Коштуница, а од броја 
34 до 37 са листе Ивица Дачић – 
социјалистичка партија србије (сПс), 
Партија уједињених пензионера 
србије (ПуПс), Јединствена србија (Јс)
Након верификације мандата и 
конституисања, скупштина је за 
председника изабрала Душана 
Динчића, а за његовог заменика 
Предрага Кузмановића, као и 
секретара скупштине Ненада 
Прелића, који је и у претходном 
мандату обављао ту дужност.

Други део конститутивне седнице, 
након дефинитивних коалиционих 
договора, одржан је након десет дана, 
22. јуна. том приликом изабрани су: 
председник и заменик председника 
градске општине савски венац, као и 
чланови већа гО савски венац.

За председника градске општине 
савски венац изабран је том 
приликом Душан Динчић (Дс), а 
за његовог заменика владимир 
Новаковић (сПс), који су уједно и 
председник и заменик председника 
већа гО савски венац. у веће гО 
савски венац изабрани су још и: 
Мирјана велимировић, Бранимир 
гајић, Душан Јевтић и Бобан Јанковић 
(сви из Демократске странке), горан 
Богуновић и Дарко Чуданов (ЛДП) и 
Зоран Коцић (сПс).

уместо Душана Динчића, који је 
постао председник општине на место 
председника скупштине градске 
општине савски венац, изабран је 
александар Павловић (ЛДП) који је 
у претходном мандату био заменик 
председника ове скупштине.

На истој седници изабрани су нови 
директор и заменик директора 
у ЈКП „Пословни простор савски 
венац“ (Немања Перишић-Петовар, 
дипломирани економиста, Душан 
Борковић, правник) и ДКЦ „Мајдан“ 
(Иван Југовић, дипломирани 
економиста, Мијодраг Јањић, 
саобраћајни инжењер) , као и чланови 
управних и надзорних одбора ових 
општинских установа.

сходно уобичајеној процедури, 
како су новоизабрани општински 
функционери већином били и на 

листи скупштинских одборника, након 
њиховог разрешења верификовани 
су и мандати новим одборницима, са 
одборничких листа на којима  су тиме 
остала упражњена места. Па су тако 
на тој седници одборници скупштине 
гО савски венац постали и: Мирјана 
Милићевић, Бранислав Лазић, 
Михаило Рувидић, Иван Бабанић и 
срђан Милошевић (Дс), андријана 
аврамов, Милица Новаковић и 
ана Кукољац (ЛДП), Јасмина Бојић 
(сПс), а из редова сНс страхиња 
Кукић, уместо Зоране Михајловић - 
Милановић, која је била и носилац 
листе ове странке.

Прве седнице новог скупштинског 
сазива протекле су у тону и 
атмосфери на коју последњих 
година нисмо навикли. Није било 
опструирања рада скупштине, 
беспотребног одуговлачења и 
минирања појединих тачака, као у 
претходном периоду, а заседања су се 
одвијала у мирној и конструктивној 
атмосфери. Желимо и трудићемо 
се да тако буде и на наредним 
седницама. Јер, ми 
смо овде локални 
одборници и 
свима нама би 
требало да је у 
циљу, пре свега, 
просперитет 
Савског венца и 
бољи живот свих 
грађана наше 
општине.

александар павловић
председник Скупштине го Савски венац

9
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Бранислав Лазић, 1962
др хирург. спец. сокобањска 3

Михаило Рувидић, 1953, 
фотодизајнер, Незнаног јунака 36

томислав Ђорђевић, 1956, 
архитекта, Лазаревачка 2а

Иван Бабанић, 1985, мастер инж. електро- 
технике, Милоша Поцерца 15/2

Бранислав Белић, 1932, 
дипл. правник, сердар Јола 13

Данијела Мирјанић, 1979, дипл. 
инж. пољопривреде, ситничка 8

Мила Јовановић, 1966, 
зуботехничар, Бирчанинова 32

срђан Милошевић, 1959, дипл. 
правник, стјепана Филиповића 39 

Наташа вучковић, 1967, 
адвокат, Краљице Наталије 70

Ненад Константиновић, 1973, 
адвокат, Хероја Милана тепића 19

НоВи одборНици СкУпштиНе   го СаВСки ВеНац

општиНСки   фУНкциоНери

владимир Новаковић
заменик председника општине

Мирјана велимировић 
чланица Општинског већа

Бранимир гајић
члан Општинског већа
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Информатор о раду и животу градске општине савски венац

Јована Миловановић, 1985, дипл. 
инж. арх., адмирала гепрата 1а

Мина Лазаревић, 1986, дипл. 
политиколог, Јездићева 7

Милош Ковачевић, 1977, 
дипл. менаџер, Баја Пивљанина 23а

Мирјана Милићевић, 1968, спец. 
ургент. мед., Косте главинића 7а

александар Павловић, 1972, 
програмер, Дурмиторска 4

Филип  Исаиловић, 1989, 
студент, сарајевска 46

Јован грбавац, 1954, адмирал у 
пензији, Кронштатска 3

Милица Новаковић, 1948, 
лабор. техничар, Звечанска 60

НоВи одборНици СкУпштиНе   го СаВСки ВеНац

ана Кукољац, 1986, 
психолошкиња, Облаковска 8

општиНСки   фУНкциоНери

Бобан Јанковић
члан Општинског већа

Душан Јевтић
члан Општинског већа

Зоран Коцић
члан Општинског већа

Дарко Чуданов
члан Општинског већа

горан Богуновић
члан Општинског већа
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Информатор о раду и животу градске општине савски венац

андријана аврамов, 1979, 
економист, Рисанска 8

Љубомир Зрнић, 1980, дипл. 
економист, Пушкинова 14

Драги  анђелковић, 1956, приватни  
предузетник, столачка 8  

Душан Шолаја, 1940, 
дипл. економист, сарајевска 68

весна Микулић, 1989, студент, 
Београд, Облаковска 9

Милица алимпић, 1950, 
пензионерка, ситничка 19

страхиња Кукић, 1986, студент, 
Кронштатска 12

владо Батножић, 1955, доктор 
медицине, Краљице Наталије 4

спасоје спремо, 1962, приватни 
предузетник, Косте Рацина 20

НоВи одборНици СкУпштиНе   го СаВСки ВеНац

општиНСки   фУНкциоНери
На место Вд начелника општинске управе градске 
општине Савски венац, до окончања конкурса, 
на седници новог сазива Већа градске општине 
Савски венац постављен је бранислав пејчић, 
дипломирани правник, досадашњи директор 
јп „пословни простор Савски венац“. На месту 
заменика начелника Управе остала је дуња 
Станојевић, дипломирана правница, која је и до 
сада обављала ову функцију.

НоВи НачеЛНик општиНСке УпраВе
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Информатор о раду и животу градске општине савски венац

Зорица Лучић, 1951, дипл. инж. 
машинства, светозара Марковића 52

Милица Радовић, 1976, дипл. 
правник, сање Живановић 42

Предраг Кузмановић, 1969, дипл. 
маш. инж., Милоша Поцерца 28

александар  Копривица, 1972, 
економист, Лацковићева 4а

владимир станковић, 1973, инж. 
геодезије, светозара Марковића 52

Добрила Ђорђевић, 1948, 
пензионерка, Дурмиторска 1

Павле гладовић, 1951, 
професор,  Београд, Хумска 10

Јасмина Бојић, 1961, соц. 
радник, Михајла Богићевића 3

Звездан Ђорђевић, 1975, инг. 
електротехнике,  Бирчанинова 35

НоВи одборНици СкУпштиНе   го СаВСки ВеНац

општиНСки   фУНкциоНери

Немања Петровић
помоћник председника општине

сава Мартиновић
помоћник председника општине

Јасмина Ђокић Павков
помоћница председника општине

Предраг Кузмановић
заменик председника скупштине
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подршка за 121 представника туристичке
привреде Савског венца

„ВеНац добре УСЛУге“

кластера туризма општине 
Савски венац основан 
је на уз помоћ Локалне 
самоуправе као одговор на 
иницијативу представника 

туристичке привреде са територије 
општине која окупља више од 120 
привредних субјеката разних профила.
у циљу подстицање привредног раста, 
запослености и извоза, одлучено 
да се приступи оснивању Кластера 
туристичке привреде Општине како 
би се повезивањем актера ојачала 
конкурентска предност туристичке 
привреде савског венца. На тај начин, 
кроз међусобну сарадњу и интеракцију 

привредних субјеката, обједињавањем 
понуде, повезивањем са културним 
догађајима, стандардизацијом услуга, 
развојем нових туристичких производа 
и у целини успостављањем и развојем 
мреже, јача се не само туристичка, већ и 
укупна инфраструктура општине

Шта ЈЕ КЛастЕР:
Постоје многе дефиниције кластера, па 
се не би могло рећи да је то прецизан 
термин већ пре широки појам 
Најдиректније описује се као географска 
концентрација међусобно повезаних 
предузећа и институција на одређеном 
пољу рада, од индустрије и пружаоца 

услуга, преко повезаних институција 
као што су истраживачке организације, 
универзитети, институције 
стандардизације, пружаоце обука и 
слично.
Кластерске иницијативе су 
организовани напор да се повећа раст 
и конкурентност чланова кластера 
у региону укључивањем предузећа, 
државних институција и развојно-
истраживачке заједнице. у покретању 
Кластер иницијатива најважнија је 
заједничка стратегија и заједничке 
активности које су мотивисане 
претпостављеним користима од 
удруживање у кластере.
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зНачај тУриСтичке приВреде
и реЛеВаНтНоСт подршке
туризам је директно и индиректно 
заслужан за 8,3% светске 
запослености у 2005. години, чини 
10,6% светског бруто домаћег 
производа (БДП), 12% светског 
извоза роба и услуга и 9,4% укупних 

инвестиција у свету.

Према предвиђањима светске 
туристичке организације (уНвтО) 
очекује се да ће међународни 
доласци достићи готово 1,6 
милијарди евра до 2020, 1,2 
милијарди унутар региона, а 378 
милиона донеће дуголинијски 
путници. 
гледајући регионе, на првом месту 
је Европа (717 милиона туриста), 

затим Источна азија и Пацифик (397 
милиона) и америке (282 милиона), 
док се африци, Блиском истоку и југу 
азије предвиђа мањи удео. 
И ако је раст туризма у последњих 
неколико година је био 
неравномеран, уНвтО превиђа 
да ће се у средњем и дугом року 
компензовати периоди бржег раста 
(1995, 1996, 2000) и периоди спорог 
раста (2001 до 2003) и да ће темпо 
раста, узимајући у обзир структурне 
трендове, до 2020. заправо 
премашити раст до 2000. године.
туристички промет у Републици 
србији показује значајан раст, а 
Београд је најзначајнија дестинација 
са близу 30% учешћа у укупном броју 
туриста у србији. 
у марту 2012. године у односу на 
исти период прошле године, број 
долазака туриста био је већи за 8.4%, 
а број ноћења за 3,6%. 
у Београду је у истом периоду раст 
броја долазака туриста био 12,4% 
(домаћи - 0,7%, инострани 18,6%), 
а раст броја ноћења 16,2% (домаћи 
13,3%, инострани 23,1%).
Међутим, још увек је није 
задовољавајуће временски период 

који туристи проводе у Београду. 
Према истраживањима то је један 
до два дана, а повећање броја дана 
представља значајан циљ који се 
може достићи обогаћивањем и 
повезивањем туристичке понуде.

анализом стања у сектору са циљем 
сагледавања фактора битних за 
процену могућности и планирање 
развоја кластера туризма савски 
венац, идентификоване су интерне 

снаге и слабости које треба 
унапређивати, односно, на чему 
треба радити и екстерне шансе које 
треба искористити и претње које 
треба разматрати или предузимати 
заједничке превентивне акције.
Формирана је лидерска група 
за развој туристичког кластера 
општине савски венац, која је на 
бази анализе усвојила заједничку 
визију, мисију, почетну стратегију 
развоја кластера као и организацију 
за имплементацију стратегије, које су 
одраз аутентичних потреба сектора. 

По мишљењу чланова лидерске 
групе, кластер за сада треба да има 
облик неформалног удружења, 
узимајући у обзир тешку економску 
ситуацију. Чланови су се повезали 
и почели са активностима чију су 
динамику сами одредили уз веома 
кратаке рокове за реализацију 
договорених циљева. 

Постигнути резултати показују да 
је постављена солидна основа за 
даљи развој иницијативе за развој 
кластера туристичке привреде 
општине савски венац. Да би се 

одржали и унапредили постигнути 
резултати, општина ће наставити 
подршку развоју кластер иницијативе 
кроз помоћ у грађењу веза и односа 
између учесника, јавног и приватног 
сектора, одржавању моментима, 
званичном промовисању кластера, 
преношењу активности на приватни 
сектор. 

Ширење иницијативе и на остале 
градске општине Београда, 
дугорочни је циљ, а допринело би 
јачању критичне масе учесника што 
би повећало синергијске ефекте 
и могућности за реализацију 
захтевнијих туристичких пројекта, 
позиционирању градских 
општина Београда као изврсне 
туристичке дестинације и 
допринело одрживости Кластерске 
иницијативе.

Кроз Кластер туризма Савског венца, подржали смо 
креативну енергију бројних представника локалне 
туристичке привреде који из дана у дан привлаче све 
већи број туриста. То је наш допринос смањивању 
незапослености и расту привредне активности у 
сарадњи са Градском туристичком организацијом и 
свим другим актерима са овог подручја

душан јевтић
члан општинског већа Савског венца

Лидерска група за развој кластера 
усвојила је заједничку визију кластера 
туристичке привреде општине Савски 
венац „ВеНац добре УСЛУге“. чланови 
Лидерске групе кластера туристичке 
привреде Савски венац:
• музеј историје југославије
• музеј афричке уметности, 
• манакова кућа,
• поликлиника галатеа,
• „беЛ медиц“ општа болница, 
• анлаве поликлиника,
• градски центар за физичку културу, 
• гемакС,
• епоQУе хотел Вилла јелена, 
• Хотел мр.пресидент, 
• Хотел асторија, 
• Хостел фаир,
• ресторан 27,
• Лава бар, 
• градска општина Савски венац. 

тУриСтичка приВреда го СаВСки ВеНац У бројкама
Општина савски венац (према подацима из 2010. године) 
располаже са:

14 хотела 
8 хотела 
55 ресторана 

11 музеја 
11 установа културе  
5 великих спортских 

објеката
17 медицинских 
установа 
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У склопу опсежне поправке улице Вељка Лукића посебна пажња посвећена је појасу калдрме за 
који многи пролазници данас више и не слуте шта представља: реч је о споменику страдалим 
заточеницима Бањичког логора који су тачно тим путем били извођени од капије логора до камиона 
којима су их пребацивали на стрељање у подавалском селу Јајинци.
Појас калдрме тако представља стазу последњих корака људи убијених током нацистичке окупације 
Србије у Другом светском рату.
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У протеклих неколико недеља 
извршено је опсежно уређење 
у великом дедињском насељу 
између улица Вељка Лукића, бошка 
петровића, Сметанине и Симе 
Лозанића.
На захтев грађана општина је 
комплетно реконструисала 
дотрајале интерне саобраћајнице, 
док је град београд извршио више 
него потребну санацију прометне 
улице Вељка Лукића уз истовремено 
освежавање дечијег игралишта 
у парку између зграда. ова врста 
уређења једне урбане целине 
представља одличан пример како 
је могуће успешно координисати 
жеље и очекивања грађана са 
могућностима општине и градских 
власти - и спровести их у дело.

УдрУжеНи Напор
- добар резУЛтат

Општина је брзо 
реаговала на 
проблем отежаног 
проласка кроз 
насеље, на који 
нам је у кратком 
року указао велики 
број грађана, и 
извршила уређење 
саобраћајница.

Рупе и дотрајали коловоз више неће 
штетити аутомобилима станара, 
а формирали смо и пешачке стазе за 
краћи пут до оближње самопослуге.

бранимир гајић
члан општинског већа Савског венца

Веома лоше стање пре обнове (горе)
и изглед после општинске реконструкције (доле) 
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акција „Мој комшилук – поправимо 
заједно“

парк УреЂеН У 
комшијСкој акцији

Станари зграда које гравитирају 
заједничком паркићу у 
маглајској улици број 32-34, 

уз помоћ јкп „зеленило београд“ 
и подршку њихове општине Савски 
венац, организовали су у петак 27. 
јула комшијску акцију сређивања 
овог простора.

уз двадесетак грађана и раднике 
„Зеленила“ у акцији сређивања дечјег 
игралишта и парковског мобилијара 
учествовали су и Душан Динчић, 
председник градске општине савски 
венац, чланови Општинског већа 
Бранимир гајић, Душан Јевтић и 
Зоран Коцић, са својим сарадницима, 
као и Радован Драшкић, генерални 
директор ЈКП „Зеленило Београд“. 
у акцији је том приликом офарбано 
десетак парковских клупа, неколико 
ђубријера и другог парковског  
мобилијара, као и справе у делу парка 

у ком је дечије игралиште. 
Иако је пред почетак акције киша 
претила да поквари све, облаци су 
се разишли и акција је, по лепом 
времену у исто таквој атмосфери, 
успешно приведена крају. Па 
је тако овај паркић смештен на 
топчидерској падини, у трећем 
темену троугла који чине Партизанов 
и Звездин стадион, бљеснуо новим 
сјајем, на радост комшија, а посебно 
деце која ту проводе добар део дана.

почетком јуна у сали 
Скупштине београда, 
свечано је додељена 
књижевна награда 
„исидора Секулић“, за 

дело објављено у 2011. години.
На почетку свечаности присутнима 
се прво обратио томислав Ђорђевић, 
доскорашњи председник општине 
савски венац, истакавши да је 
имао велико задовољство да у два 
мандата буде на челу општине која 
испуњава тестаментарне жеље 
велике књижевнице, која је ту на 
сењаку и живела. Председник 
Ђорђевић информисао је  том 
приликом присутне, измамивши 
притом од њих и велики аплауз,  да 

је Општинско веће управо дан пре 
тога донело Одлуку којом су одвојена 
средства за постављање споменика 
Исидори секулић код топчидерске 
звезде, поред стазе којом је велика 
књижевница често шетала, као и 
одлуке о расписивању конкурса за 
идејно решење спомен обележја и 
формирање жирија за избор најбољег 
решења.
Потом је председник жирија Др Марко 
Недић прочитао званично саопштење 
Жирија:
- Прошлогодишњу продукцију посебно 
су обележиле изузетне и целовите 
студије посвећене великим књижевним 
делима, ауторима, жанровима и 
епохама, споровима у књижевности 

и култури, покушаји новог критичког  
виђења остварења наших најзначајнијих 
писаца и тумачења која бацају ново 
светло на читаве области књижевног 
стваралаштва. са задовољством 
оцењујући таква постигнућа у 
проучавању књижевности, жири је 
једногласно  донео одлуку да награду 
“Исидора секулић” за 2011. годину 
добије Слободан Владушић за студију 
Црњански, Мегалополис, у издању 
Службеног гласника из београда.
Реч је о целовитој и провокативној 
студији о једном од најзначајнијих 
писаца српске и светске књижевноти 
ХХ века. у његовом делу слободан 
владушић, чије су претходне 
књиге критика и студија такође 

у скупштини града Бeограда

додељеНа Награда „иСидора СекУЛић“
Добитник је слободан владушић, за студију „Црњански, Мегалополис“, у издању „службеног гласника“ 
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Поклон Дечијој клиници у тиршовој

За лакше болничке 
дане малих пацијената

У уторак 17. јула представници 
го Савски венац, на челу 
са председником општине 

душаном динчићем, начелником 
Управе го Савски венац браниславом 
пејчићем и бранимиром гајићем,  
чланом општинског већа, посетили 
су дечју клинику у тиршовој улици 
и уручили четири LCD телевизора са 
одговарајућим носачима, као и четири 
DVD апарата и 50-ак књига како би 
им, колико је могуће, улепшали дане 
проведене на болничком лечењу. том 
приликом са директорком клинике др 
идом јовановић и њеним замеником 
др миланом Ђукићем разговарали су 
о проширивању иначе веома успешне 
и лепе дугогодишње сарадње.  

стаЛНа саРаДЊа 
Општина је недавно за Нефролошко одељење Дечије клинике у 
тиршовој набавила апарат за Holter крвог притиска. Помоћу овог 
апарата, континуирано се током 24 сата мери крвни притисак код 
деце. Једино применом ове дијагностичке методе и овог апарата може 
открити „маскирана хипертензија“ код деце. а откривањем артеријске 
хипертензије може се спречити развој кардиоваскуларних импликација.

скренуле пажњу наше стручне и 
културне јавности, открива не само 
уметничке вредности и поетичке 
одлике књижевног рукописа Милоша 
Црњанског, већ даје и јединствену 
критику цивилизације нашег времена. 
то овом младом тумачу историје 
српске књижевности на Филозофском 
факултету у Новом саду пружа 
прилику да на промишљен и одрешит 
начин релевантно проговори и о 
савременом свету и његовој култури. у 
таквом тумачењу постоји и видан траг 
писца - владушић је и сам приповедач 
и романсијер - који таленту за теорију 
и анализу даје живост и убедљивост 
какву је својевремено имала и 
Исидора секулић. Провокативни 
резултати владушићевог тумачења 
Црњанског постављају нова питања и 
дају нове одговоре о значењу његовог 
дела и представљају важан изазов за 
будућа читања овог великог писца и за 
савремени приступ модерној српској 
књижевности и књижевној критици 
нашег времена.

ШИРИ ИЗБОР ДЕЛа За НагРаДу
Жири за награду „Исидора секулић“, 
детаљно је  разматрао прошлогодишњу 
продукцију савремених српских писаца 
у приповедачком, романескном, 
есејистичком и путописном жанру, које 
је неговала и Исидора секулић. Од сто 
предложених и приспелих наслова за 
даљу критичку валоризацију издвојио 
је следеће: Боривоје адашевић: 
Крф, Јовица аћин: Ушће Океана, 
Јасмина ахметагић: Приче о Нарцису 
злостављачу, Лаура Барна: Ђорђонеова 
клетва, тихомир Брајовић: Фикција и 
моћ, слободан владушић: Црњански, 
Мегалополис, Биљана Дојчиновић: 
Сусрети у тами, Мирјана Ђурђевић: 
Бремасони, горан Милашиновић: 
Расцепи, Зорана Опачић: Поетика бајке 
Гроздане Олујић, Марко Паовица: На 
Орфејевом столу,  владимир Пиштало: 
Венеција, Зоран Петровић: Угарак, 
снежана самарџија: Облици усмене 
прозе, Бојана стојановић-Пантовић: 
Распони модернизма и Драган Хамовић: 
Раичковић. 
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У петак 15. јуна 
у сали дечјег 
културног 
центра „мајдан“ 
одржана је 

традиционална Свечаност 
на којој градска општина 
Савски венац сваке 
године награђује најбоље 
матуранте из својих 
основних школа.

Награде и поклоне добило 
је осам ученика генерације 
и 53 освајача дипломе „вук 
Караџић“ из шест основних 
и три специјалне основне 
школе.
Овога  пута носиоци 
дипломе „вук Караџић“ 
добили су ваучере за 
куповину у „техноманији“, 

док су  ђаци генерације 
добили лаптоп рачунаре. 
Ове године пријатно 
изненађење чекало је и 
све остале ученике који су 
завршили основне школе 
на савском венцу, без 
обзира на постигнут успех, 
a то су поклон-ваучери 
техноманије које су  добили 
у својим школама. Награде 
најбољим ученицима 
завршних разреда основних 
школа са савског венца и 
овога пута уручивали су 
општински функционери: 
Дуња станојевић, заменица 
начелника управе гО 
савски венац и чланови 
већа гО савски венац 
Бранимир гајић и Душан 
Јевтић.

Награде за матУраНте
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бЛажа и “зВезде”
Ову свечаност надахнуто и духовито, како 
то само он уме, водио је Игор Блажевић. 
познатији као Прљави Инспектор Блажа, 
а у њеном уметничком делу наступиле су 
„Звезде свуРФ-а“ анастасија Кнежевић, 
ученица ОШ „стефан Немања“, коју је на 
гитари пратио њен брат стефан и Нађа Бањац 
из ОШ „војвода Радомир Путник“ коју је 
на клавијатурама пратила њена школска 
другарица Милица серафимовић.

ОШ „ИсИДОРа сЕКуЛИЋ“
1.  Петар софронијевић 
2. Лазар вукелић 
3. Матеја Николић 
4. Милован Калезић
5. татјана спирковић 
Ђак генерације: ЂуРаЂ КуРЕПа 

ОШ „ПЕтаР ПЕтРОвИЋ ЊЕгОШ“
1. Бојана вукићевић
2. ања вуксановић  
3. Марко Домазет
4. Лариса Мијатовић  
5. Марко Милић  
6. Јелена Шимпрага 
7. ана Шокчић  
Ђак генерације: ИваНа ЈаНКОвИЋ 

ШКОЛа За ОШтЕЋЕНЕ сЛуХОМ –
НагЛувЕ „стЕФаН ДЕЧаНсКИ“
Ђак генерације: ХЕЛЕНа гРуЈОсКИ

ОШ „стЕФаН НЕМаЊа“
1. Игор атлић   
2. тамара Благојевић 
3. Јован Мирков 

4. ана Берић
5. Миња гачић  
6. Ивана Прстић 
Ђак генерације: аНа сугаРИс  

ОШ „ДР ДРагаН ХЕРЦОг“  
1. Маша стојаковић  
Ђак генерације: аНа МаРИЈа РЕЉИЋ

ОШ „вОЈвОДа РаДОМИР ПутНИК“
1. гала Марковић 
2. александар Шофранац 
3. Јелена вучинић 
4. Исидора Николић 
5. ања андрејић 
6. сергеј Дојчиновић 
7. Милица алексић
8. Марко Кастратовић
9. александар Рошај
10.  Лазар Рошај
11. Марко Милићевић
12. сава Пакљанац
13. татјана Радаковић
14. Марија симоновић
15. Милица тодоровић
Ђак генерације: аЛЕКса ШКуНДРИЋ 

ОШ „аНтОН сКаЛа“
Ђак генерације: аЛЕКсаНДаР 
ЈОваНОвИЋ

ОШ „вОЈвОДа МИШИЋ“
1. Милена Бацковић 
2. ана гуџулић
3. софија Миладиновић
4. тамара Босић 
5. ана Јовановић
Ђак генерације: стЕФаН уЗуНОвИЋ 

ОШ „РаДОЈКа ЛаКИЋ“
1. Јована  Ђорђевић  
2. Милица Маринковић 
3. теодора Петровић   
4. Филип Муратовић 
5. Исидора Ћупурдија  
6. Катарина Ћеранић  
7. анастасија Чолак 
8. Ивана тодосијевић
9.  Немања Папић  
10. Душан Папић  
11. Милица Милошевић
12. Ивана Крстајић
13. Ивана гајић
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У очекивању измештања станице 
и великих пројеката као што 
су “европолис”, “град на води” 
и други, градска општина 
Савски венац је одлучила да 

преузмемо ствари у своје руке и врати дух 
Савамали. то је учињено кроз низ програма 
и неколико спроведених пројеката. први у 
низу је био формирање центра за културу и 
дебату “град” који је постао најпопуларнији 
алтернативни културни центар и нешто 
што је скренуло пажњу људима на овај део 
града. 

- затим смо отпочели сарадњу са миксером 
који је активности у крају подигао на један 

виши ниво, и са својим фествалом ове 
године скренуо пажњу на оно што овај крај 
нуди - каже Немања петровић, помоћник 
председника општине.

- Свака европска метропола има један такав 
кварт који је алтернативан, креативан, 
где су нашли место сви занимљиви људи 
из једног града, где су имали прилику да 
покажу шта знају и имају. тако је београд 
добио свој алтернативни, културни кварт 

који је тек на почетку свог развитка. На 
новим програмима у септембру отварамо 
нову искру у улици гаврила принципа.  то 
је будући инкубатор за индустријски дизајн 
и опет ћемо довести младе креативне људе 
и помоћи им да ураде нешто од живота - 
каже он. 

На простору цавамале налази се и 
галерија “г12”, хаб за нове технологије, 
затим римејк фестивал и много других 
скривених места које “локалци” познају, 
као што су “двориштанце”, “башта”, 
Савски експрес. 

- Савамала је постала место за 

архитектонски и ентеријерски занимљиве 
просторе, многе београдске архитекте 
су имале прилику да се изразе и оставе 
печат на локалима у крају. Наравно, ту је 
иницијатива “гете института”, Савамала 
урбан инкубатор, где је гете институт 
окупио најзначајније младе архитекте из 
Немачке који раде на развијању Савамале, 
нових концепата, идеја, на урбаним 
плановима који се тичу силаска града на 
реку - закључује петровић.

СаВамаЛа - ВеЛика 
разВојНа шаНСа
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ВажНи
бројеВи
теЛефоНа
чеЛНици општиНе
душан динчић, председник општине, 20-61-800
Владимир Новаковић, заменик председника општине, 36-15-381

чЛаНоВи општиНСког Већа:
горан богуновић, 20-61-775, 20-61-904
бранимир гајић, 20-61-778
мирјана Велимировић, 20-61-773
бобан јанковић,  20-61-773
душан јевтић, 36-10-526
зоран коцић, 20-61-905
дарко чуданов, 36-15-382

бранислав пејчић, начелник општинске управе, 20-61-800
александар павловић, председник Со 36-15-382
предраг кузмановић, зам. председника Со 36-15-800
дуња Станојевић, зам. начелника оУ 20-61-843
Немања петровић, помоћник председника општине 20-61-800
јасмина Ђокић, помоћница председника општине, 20-61-778
Сава мартиновић, помоћник председника општине 20-61-906, 
Ненад прелић, секретар 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


