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Интернет је одлично средство за учење, 
истраживање, стицање нових знања, забаву...

Али...!
пази и буди опрезан!

Врло лако због тВојЕ НЕпАжЊЕ, ово моћно 
модерно средство комуникације те може довести у 

опасност!

НАуЧИ КАКо дА прАВИлНо КорИСтИш ИНтЕрНЕт

Акција градске општине Савски венац 
за сигурно коришћење интернета и 
безбедност деце на информативној мрежи 
реализује се у сарадњи са муп србије, 
одељење за високотехнолошки криминал

НАуЧИтЕ дЕЦу:
- лИЧНИ подАЦИ СЕ НЕ оСтАВљАју НА 
ИНтЕрНЕту

- дА НЕ КомуНИЦИрАју СА људИмА 
КојЕ НЕ позНАју у СтВАрНом жИВоту

- дА проВЕрЕ ИдЕНтИтЕт оСобЕ 
СА Којом КомуНИЦИрАју прЕКо 
ИНтЕрНЕтА

- штИтЕ СВоју шИфру

- дА НЕ поСтАВљАју СВојЕ 
фотогрАфИјЕ НА ИНтЕрНЕту

- САСтАНЦИ СА „НЕпозНАтИм“ могу 
дА НоСЕ опАСНоСт

- НИКАдА НЕ могу дА буду СИгурНИ 
Ко јЕ СА другЕ СтрАНЕ ЕКрАНА
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Све информације везане за гасификацију,
изводе из матичних књига, комуналне теме,
остваривање својих права и друге одговоре на питања 
из делокруга општине грађани могу добити
у општинском кол-центру, тел: 36-02-380
или преко имејла: pitanja@savskivenac.rs
акција „Грађанин инспектор“, кол-центар 36-02-850
Информације о Градској општини Савски венац
можете наћи и на веб-сајту: www.savskivenac.rs
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(поНоВо) САЧуВАНА 
пАрК-шумА „бЕНЦИоН 
булИ“

НоВИ жИВот НАКоН Сто 
СЕдАм годИНА

урбАН ИНКубАтор: 
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Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

(поНоВо) САЧуВАНА 
пАрК-шумА „бЕНЦИоН булИ“

заједничком акцијом грађана, општине и пејзажних архитеката
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Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

Иако је на истом 
месту још од 1901. 
године о парк-шуми 
„бенцион були“, која 
се налази између 

булевара кнеза Александра 
Карађорђевића и шекспирове 
улице, први пут се у јавности 
значајније чуло 2001. године, 
када је у њој планирана градња 
нове зграде Амбасаде Нр Кине. 
И кад су геометри већ почели да 
премеравају парцелу, грађани 

су се организовали и прикупили 
преко 600 потписа у намери да 
се не мења намена парка, што 
су то тада једногласно подржали 
и сви одборници Скупштине 
општине Савски венац. па је та 
иницијатива тада стигла и до 
кинеског амбасадора и епилог 
свега био је да су Кинези, 
имајући разумевања за њу, 
елегантно одустали од поменуте 

локације, а овај парк је по први 
пут спасен.

   ту, међутим, није био крај, 
јер урбанисти су сада, радећи 
Нацрт плана детаљне регулације 
клиничко болничког комплекса 
(између улица Хероја Милана 
тепића, булевара кнеза 
александра карађорђевића, 
Љутице богдана, Драгорске и 

Сокобањске) као згодно решење 
за проблем паркирања, на углу 
парка ка клиничком центру, 
предвидели паркинг са 60-ак 
места, који би не само „начео“ 
и умањио његову површину, 
него и битно нарушио смисао 
постојања ове зелене оазе на 
том месту. И, опет су се, сад већ 
искусни у одбрани свога парка, 
грађани још боље организовали 

и поводом јавног увида у Нацрт 
плана појавили се са петицијом 
против паркинга на овом месту, 
поткрепивши је чак са око 1.600 
потписа. И опет их је, наравно, 
излазећи у сусрет њиховим 
оправданим захтевима, подржала 
општина Савски венац.
- придружујући се иницијативи 
грађана и удружујући снаге  - 
истиче Јасмина Ђокић Павков, 
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Ксенија петовар, професор 
Архитектонског факултета и један 
од покретача нове петиције грађана 
против изградње паркинга, каже да 
је међу ретким успелим акцијама 
заштите парковских и зелених 
површина било и претходно 
очување парк-шуме 
„бенцион були“ између 
булевара мира и 
шекспирове улице, када 
је у парку планирана 
изградња нове зграде 
амбасаде Нр Кине.
- Када су геометри почели 
да обележавају парцелу, 
2001. године, грађани су се 
организовали и прикупили преко 
600 потписа са захтевом да се не мења 
намена парка. у томе су их, на својој 
седници, једногласно подржали сви 
одборници Со Савски венац. бројна 
писма упућена тадашњим властима 

остала су без одговора (једино је на 
апел грађана одговорио тадашњи 
министар иностраних послова горан 
Свилановић и позвао се на објашњење 
о неумитности промене намене 

парка које је добио из 
урбанистичког завода). 

грађани су се обратили 
амбасадору Нр 
Кине са молбом 
да одустану од 
изградње у парку. 
Након неколико 
месеци Кинези су 

одустали од изградње 
амбасаде на том месту. 

међутим, ту није био 
крај. требало је извршити 

додатни притисак на урбанистички 
завод да се две планиране 
грађевинске парцеле у парку коначно 
избришу и да у новом плану тај 
простор остане јавна зелена површина.

ми као градска општина хоћемо 
да се боримо за очување Савског 
венца као зелене општине – каже 
душан динчић, председник го 
Савски венац – и јако нам је 
важно да и грађани то желе. 
И, ето, заједно смо успели да 
урадимо ствар за коју верујемо 
да је дубоко исправна. у томе смо 
посебну помоћ имали од града и 

градоначелника, који су у овоме 
препознали једну потпуно исправну 
иницијативу. ми, наравно, 
нисмо против градње, али је 
овде у питању било нешто што је 
неадекватно у односу на оно што 
је требало да се добије и ми ћемо 
се, заједно са грађанима, и убудуће 
борити за очување амбијента по 
ком је наша општина позната.

НАСртАјА јЕ бИло И рАНИјЕ

оЧуВАЊЕ зЕлЕНог АмбИјЕНтА
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Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

помоћница председника 
општине задужена за урбанизам 
– ми смо на разним сајтовима 
и местима пронашли још доста 
оних који су, не знајући за 
петицију грађана из овог дела 
Савског венца, независно од 
њих били против овог плана. 
Сличну акцију је, са своје 
стране, водило и удружење 
пејзажних архитеката, 
тако да смо ми у општини 
„само“ ујединили све те 
истомишљенике. И акција је, 

срећом, 
уродила 
плодом.

6

бенцион були био је имућни и 
угледни банкар, један од познатих 
добротвора и народни посланик у 
Скупштини Србије. у улици краља 
петра број 16 подигао је  1907. 
године и прву модерну робну кућу 
у београду, која је била право 
архитектонско чудо тога времена, 
јер је главни грађевински 
материјал у њеној конструкцији 
било гвожђе, па је отада и названа 
„гвоздена кућа“.
    Његов млађи брат хуго је, још 

као студент трговине, из берлина 
први у београд 1896. године донео 
фудбалску лопту, да би потом био 
и један од оснивача фудбалске 
секције београдског гимнастичког 
друштва „Соко“, градитељ првог 
фудбалског игралишта 1899. 
године у делиградској улици и 
један од оснивача, финансијера 
и благајник, када је 1903. 
званично основан „Соко“, као 
први фудбалски клуб у тадашњој 
Србији.

о брАЋИ булИ

П
РИ

РУЧН
И

К ЗА СКУП
Ш

ТИ
Н

Е СТАМ
БЕН

И
Х ЗГРАД

А 
Градска опш

тина Савски венац

Градска општина Савски венац

ПРИРУЧНИК 
ЗА СКУПШТИНЕ
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

САВСКИ ВЕНАЦ
Кнеза Милоша 69, Београд

Тел: 20 61 700
www.savskivenac.rs

   Пристиснути снагом толиких аргумената урбанисти су одустали од овог дела плана 
и паркинг „сместили“ у оквиру самог клиничко-болничког центра, а Парк-шума „Бенцион 
Були“ је тако још једном спашена.

јасмина Ђокић павков
помоћница председника градске општине Савски венац
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Ново издање приручника за скупштине зграда
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Ново, друго, поновљено 
и допуњено издање  
приручника за 
скупштине зграда го 
Савски венац се појавило 

у штампи почетком октобра. Књига 
у којој се налазе све релевантне 
информације, објашњења, 
препоруке и савети , намењени 
скупштинама зграда Савског 
венца, њиховим председницима 
и самим станарима је у новембру 
2010. године, када се појавило 
прво издање, изазвала велико 

интересовање код житеља наше 
општине.

 Сваки станар Савског венца у 
приручнику може да види како 
се правилно формира скупштина 
станара, како се води, која су права 
станара, како се она ефикасно штите, 
који заштитни механизми стоје на 
располагању станарима, шта могу 
да очекују од општине, у којим 
општинским програмима могу да 
учествују, шта им општина нуди и 
слично. 

поред новог, лепшег визуелног 
решења и формата, у новом, 
допуњеном издању приручника, 
житељи Савског венца могу 
сазнати да ће убудуће го Савски 
венац финансирати израду печата 
новоформираних скупштина 
зграда, као и завршне рачуне 
за пословање које је везано за 
одржавање и коришћење стамбене 
зграде. 

 једна од битних новина је и да 
ће се садржај приручника моћи 

Сарадња са скупштинама зграда је један од приоритета општине Савски венац. Уређен 
простор који човека дочека чим изађе из свог стана, као и уверење да је кроз заједничку 
акцију са комшијама, могуће побољшати своју околину, стварају код житеља наше 
општине свест о томе да да су и наша општина и град такође наша заједничка кућа о 
којој треба да бринемо и учинимо је лепшом. Наши суграђани добијају за остварењу овог 
циља пуну подршку локалне заједнице, а тај однос општине и грађана, формализован кроз 
сарадњу са скупштинама зграда, представља наше трајно опредељење и стратешки циљ.

душан динчић
председник градске општине Савски венац

ПРИРУЧНИК ЗА СКУПШТИНЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
САВСКИ ВЕНАЦ
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ДОКАЗ О ПРАВУ својине на објекту
САГЛАСНОСТ ВЛАСНИКА више од 50% од укупног броја власника станова( колективне стамбене зграде), односно сагласност свих сувласника објектаИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ у три примерка
ТАКСА

ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ на главном објекту
ТРИ ПРИМЕРКА идејног пројекта
ИНФОРМАЦИЈА о локацији
ДРУГИ ДОКАЗИ предвиђени у изводу из урбанистичког плана за планирану интервенцијуТАКСА

ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ
САГЛАСНОСТ ВЛАСНИКА више од 50% од укупног броја чланова власника станова  (за колективнестамбене зграде), односно сагласност свих сувласника (за породичне стамбене објекте)ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ у три примерка
ТАКСА

ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ ОБЈЕКТА
ДОКАЗ О УРЕЂЕЊУ ОДНОСА у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљиштаТАКСА
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3 ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМОДРЖАВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА

ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УКЛАЊАЊУ ПРЕПРЕКА  ЗА ИНВАЛИДНА ЛИЦА 

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБЈЕКТА, 
БЕЗ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

ФОТОКОПИЈА ПРАВОСНАЖНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ - одобрења за изградњуФОТОКОПИЈА ПОТВРДЕ за почетак извођења радова, ако је одобрење за изградњуиздато на основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 47/03 и 34/06)ТАКСА

ДОКАЗ О ВЛАСНИШТВУ ОБЈЕКТА, односно праву коришћења земљишта
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7 ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА СЕЧУ
 - ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА

ДОКУМЕНТА се предају у оригиналу или овереној копији.ЗАХТЕВ се подноси лично или преко овлашћеног лица.УПЛАТА за републичку административну таксу у износу од 240,00 динара на жирорачун број 840742221843-57 позив на број: 50-016.
ЗА ПРЕПИСЕ  у износу од 240,00 динара по страни преписа, а за  уверења до 10 станова плаћа се такса у износу од 610,00 динара, а преко 10 станова у износу од 1220,00 динара на жиро рачун број840-742251843-73 позив на број: 50-016.
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ОБРАЗЦИ СЕ МОГУ НАБАВИТИ У ОПШТИНИ.

НАПОМЕНА ВЕЗАНА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

МЕСТО ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ШАЛТЕРИ ПИСАРНИЦЕ

НАПОМЕНА:
Документација која се подноси 
на  шалтерима писарнице се може  
однети сваког радног дана од 8.00 
до 16.00 часова.!

Градска општина Савски венац
Имовинско-правни 
послови

Како се врши правилно 
конституисање скупштине 
зграде и зашто је то важно 
за станаре?

4
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током лета, општина је за 
председнике скупштина станара 
организовала неколико вожљи 
бродом ‘’топчидерка’’, ради 
њиховог  бољег упознавања, 
дружења и договора о новим 
заједничким акцијама.током 
вожњи председници су попунили 
анкету коју је за њих припремила 
општина, а резултати анкете су 
ажурирани недавно. 
 На питање : да ли користите 
део сајта општине, посвећен 
скупштинама станара, око 
половина испитаника је одговорила 
позитивно, док у предлозима за 
побољшање доминира ‘’редовније 
и чешће ажурирање сајта’’.

 На питање –како контактирате 
са општином, највећи број 
испитаника(72) је одговорило да 
лично контактира са запосленима, 

док знатно мањи број(32), то чини 
телефоном. Веома мали број 
испитаника комуницира путем 
порука и електронском поштом. о 
општинским акцијама око 20 одсто 
председника скупштина зграда 
се информише путем општинског 
информатора, преко електронских 
медија око 16 одсто, путем штампе 
око 10 одсто, интернетом 8 одсто, а 
личним контактом са запосленима 
чак 36 одсто испитаних. приближни 
проценти начина информисања 
су исказани и у одговорима 
на питања –да ли знате да је 
формирана посебна служба у 
општини за подршку скупштинама 
станара(где је већи део испитаних 
дао негативан одговор) и да 
ли сте упознати са програмом 
олакшавања регистрације савета 
зграде, где су и позитивни и 
негативни одговори око 50 одсто.

АНКЕтА зА прЕдСЕдНИКЕ 
СКупштИНА згрАдА

ПРИРУЧНИК ЗА СКУПШТИНЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
САВСКИ ВЕНАЦ
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ДОКАЗ О ПРАВУ својине на објекту
САГЛАСНОСТ ВЛАСНИКА више од 50% од укупног броја власника станова( колективне стамбене зграде), односно сагласност свих сувласника објектаИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ у три примерка
ТАКСА

ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ на главном објекту
ТРИ ПРИМЕРКА идејног пројекта
ИНФОРМАЦИЈА о локацији
ДРУГИ ДОКАЗИ предвиђени у изводу из урбанистичког плана за планирану интервенцијуТАКСА

ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ
САГЛАСНОСТ ВЛАСНИКА више од 50% од укупног броја чланова власника станова  (за колективнестамбене зграде), односно сагласност свих сувласника (за породичне стамбене објекте)ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ у три примерка
ТАКСА

ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ ОБЈЕКТА
ДОКАЗ О УРЕЂЕЊУ ОДНОСА у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљиштаТАКСА
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3 ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМОДРЖАВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА

ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УКЛАЊАЊУ ПРЕПРЕКА  ЗА ИНВАЛИДНА ЛИЦА 

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБЈЕКТА, 
БЕЗ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

ФОТОКОПИЈА ПРАВОСНАЖНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ - одобрења за изградњуФОТОКОПИЈА ПОТВРДЕ за почетак извођења радова, ако је одобрење за изградњуиздато на основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 47/03 и 34/06)ТАКСА

ДОКАЗ О ВЛАСНИШТВУ ОБЈЕКТА, односно праву коришћења земљишта
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7 ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА СЕЧУ
 - ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА

ДОКУМЕНТА се предају у оригиналу или овереној копији.ЗАХТЕВ се подноси лично или преко овлашћеног лица.УПЛАТА за републичку административну таксу у износу од 240,00 динара на жирорачун број 840742221843-57 позив на број: 50-016.
ЗА ПРЕПИСЕ  у износу од 240,00 динара по страни преписа, а за  уверења до 10 станова плаћа се такса у износу од 610,00 динара, а преко 10 станова у износу од 1220,00 динара на жиро рачун број840-742251843-73 позив на број: 50-016.
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ОБРАЗЦИ СЕ МОГУ НАБАВИТИ У ОПШТИНИ.

НАПОМЕНА ВЕЗАНА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

МЕСТО ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ШАЛТЕРИ ПИСАРНИЦЕ

НАПОМЕНА:
Документација која се подноси 
на  шалтерима писарнице се може  
однети сваког радног дана од 8.00 
до 16.00 часова.!

Градска општина Савски венац
Имовинско-правни 
послови

Како се врши правилно 
конституисање скупштине 
зграде и зашто је то важно 
за станаре?

4

видети, поред интернета(сајт 
општине), и путем андроид 
апликације за оне кориснике 
мобилних телефона који имају ову 
апликацију. 

 подела новог издања приручника 
биће организована путем трибина, 
на које ће  председници скупштина 
зграда бити директно позивани из 
општине да преузму свој примерак 
и кроз разговор са функционерима 
изнесу своје даље сугестије и 
предлоге.

После одличних реакција становника наше 
општине на прво издање приручника  схватили 

смо да од сада имамо обавезу да са сваком 
законском променом председницима скупштина 

зграда обезбедимо ажуриран материјал који ће им 
бити првокласан алат у њиховом пожртвованом 

раду. Истовремено, развили смо и електронске форме 
приручника, тако да сваки становник Београда сада може да 

има свој примерак.
бранимир гајић

члан општинског већа 
градске општине Савски венац
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шИроКА лЕпЕзА 
САдржАјА зА СВЕ узрАСтЕ

дечји културни центар „мајдан“

С почетком нове школске 
године захуктале су се 
и нове радионичарске 
активности у дечјем 
културном центру 

„мајдан“. добро усклађеном 
комбинацијом позитивних искустава 

из претходних година, са креативним 
идејама новог руководства на челу 
са директором Иваном југовићем 
и његовим замеником мијодрагом 
јањићем, у „мајдану“ је отворена 
широка лепеза програма за све 
узрасте, при чему се водило 

рачуна о томе да комерцијални 
програми омогуће финансијску 
самосталност, али и богату понуду 
бесплатних радионица, намењених 
пре свега онима због којих дКЦ и 
постоји - деци са Савског венца, 
али и из целог београда.  

прогрАмИ зА СтАрИјЕ
ШкоЛа роДИтЕЉСтВа је Центар за едукацију родитеља, од зачећа до треће године детета и беспчатна је, а у 
оквиру овог програма одржавају се и вежбе за труднице које спадају у комерцијални програм, као и кУрС таНГа 
са најпрепознатљивијим облицима танго културе (музика, плес, поезија итд.) и МИа ФИт-ФИтНЕС ПроГраМ За 
оДраСЛЕ: пилатес, таГ, миx аеробик, зумба и индивидуални тренинзи.
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поред нових програма и пројеката 
којима обогаћујемо нашу понуду - 
каже Иван југовић, директор „дКЦ 
мајдан“ - трудимо се да 
оно што је осмишљено 
претходних година и 
деценија и већ је постало 
традиција, прилагодимо 
новом времену и 
модерним трендовима. 
Циљ  је да поред опште 
културализације, а све 
кроз игру и младима 
прилагођене форме, децу 
отргнемо од целодневног 
седења за компјутером. 
жеља нам је да од 

„мајдана“ створимо препознатљиво 
име, а да у томе успевамо доказ 
је одлична сарадња са свим 

предшколским установама 
и основним школама са 
Савског венца које похађа 
око 5.000 деце.
уз наговештај планова о 
припајању Спортског села 
и Куће краља петра, са 
свим потенцијалима и 
додатним програмима 
које носе, имамо и читав 
низ других планова 
који се од једног таквог 
спортског и културног 
центра и очекују. 

позИтИВНА ИСКуСтВА И ВЕлИКИ плАНоВИ

прогрАмИ зА прЕдшКолСКИ узрАСт: 
МаЈДаоНИЦа -  креативна радионица за родитеље и децу од једне и по до четврте 
године
ЛИкоВНа крЕатИВНа раДИоНИЦа за млађу групу (од 4 до 7 година) 
корЕктИВНа ГИМНаСтИка: Превенција и исправљање деформитета код деце 
крЕатИВНо-ЕДУкатИВНа раДИоНИЦа намењена је деци предшколског и школског 
узраста (до IV разреда) и кроз разне креативне активности приближава им 
француски језик и културу.
МЕЂУГЕНЕраЦИЈСкИ ДНЕВНИ ЦЕНтар - пројекат у ком  волонтерски арт тим 
организује ликовну радионицу за децу и одрасле
рИтМИЧка ГИМНаСтИка - За децу узраста од пет до осам година

КомЕрЦИјАлНИ прогрАмИ
ШкоЛа баЛЕта - ШкоЛа ИГрЕ „аШХЕН атаЉаНЦ“
ШкоЛа кЛаВИра „LITTLE PIANO“
ДЕЧЈИ бораВак На ФраНЦУСкоМ
ШкоЛа СтраНИХ ЈЕЗИка „CREATIV“
CAPOEIRA За ДЕЦУ
НаЦИоНаЛНЕ ФоНДаЦИЈЕ За ИГрУ

прогрАмИ зА шКолСКИ узрАСт:
крЕатИВНа раДИоНИЦа
ЛИкоВНо-крЕатИВНа раДИоНИЦа (старија група од седам до 14 година)
ШкоЛа оДбоЈкЕ „МаЈДаН“ прилагођена је узрасту од девет до 14 година
ШкоЛа ФУДбаЛа И ШкоЛа коШаркЕ
RUN AND JUMP - аеробни тренинг, намењен је деци млађег школског узраста 
ИНтЕрНаЦИоНаЛНа ШкоЛа коШаркЕ
каратЕ кЛУб ДИПЛоМатИк
ШкоЛа ГЛУМЕ ВаЊЕ ЕЈДУС намењена деци од осам до 16 година 
ШкоЛа ПЕВаЊа „бЕоГраДСкИ ГЛаС“ александре ковач и њеног тима музичких 
педагога.
FLTS – Foreign Languages Teaching School је регистровани регионални Центар Cam-
bridge ESOL одсека за припрему испита, члан Advantage програма British Counsil-a у 
београду
кУрС СаЛСа ПЛЕСа у организацији Хавана клуба из београда. Намењен је узрасту 
од 12 година навише.
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бржИ И ЕфИКАСНИјИ

појачан рад одељења за инспекцијске послове

Са почетком рада нове 
општинске власти и 
одељење за инспекцијске 
послове го Савски венац 
је, након својих кадровских 

промена,  појачало активност, у 
областима инспекцијског надзора 
и комуналног реда.јован грбавац, 
нови је начелник одељења за 
инспекцијске послове: 

- Наши инспектори успешно 
решавају комуналне проблеме, 
као што су одржавање чистоће 
и чишћење јавних површина. 
проблеми које успешно решавамо 
су отклањање истоварене земље  и 
грађевинског материјала на јавним 
површинама, уклањање депонија, 
као и остављених нерегистрованих 
возила на јавним површинама - каже 
Грбавац. 

он истиче да грађевински инспектори 

сада све успешније 
контролишу и примењују 
прописе. 
- лето није било 
препрека онима 
који су покушали 
да услове изузетних 
врелина искористе за 
нелегалну изградњу 
или одступе од 
одобрења при изградњи 
стамбених и пословних 
објеката. Инспектори 
су непрекидним 
праћењем ситуације 
на терену обезбедили 
да се овакви покушаји 
благовремено уоче и 
према прекршиоцима 
предузму законом 
предвиђене мере 
- истиче начелник, 
додајући да су неки 
покушали да нелегално 

Постоји потреба за већом разменом 
информација. Трудићемо се да инспекција 
своје ресурсе искористи и тако што ће 
помагати другим  органима општине. У 
оквиру ГИС-а ћемо увести нове слојеве, који 
ће омогућити општинском руководству да 
се правовремено информише.

јован грбавац, 
начелник одељења 

за инспекцијске послове

Правилан и одлучан рад инспекције нужан је за квалитетан живот грађана Савског венца: сваки 
напуштени аутомобил, набацан отпад, хрпа шута, нелегална градња  - атак су на окружење
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граде током викенда, али да то 
није била препрека за грађевинску 
инспекцију, која је правовремено 
реаговала. Грађевинска инспекција 
месечно обради просечно око сто 
различитих предмета везаних за 
легалну и нелегалну градњу.
 
 Лето је захтевало и појачано 
ангажовање комуналних инспектора. 
Инспектори су у просеку половину свог 
радног времена проводили на терену, 
а неке локације, карактеристичне 
за уличну продају робе су биле 
„покривене“ ииспекторима чак и са 
80 одсто времена,од 8 до 20 часова. 
Све ово није било довољно да се 
спречи нелегалана улична продаја, јер 
је надлежност општинс ограничена, 
па се проблем решава у сарадњи са 
станицом полиције Савски венац, 
као и тржишном и комуналном 
инспекцијом Града.

Увођењем нових функција на нивоу 
Града и бољом координацијом свих 
градских служби , и овај проблем ће 
бити решен.

у претходном тромесечју је 
инспекција појачала кординацију 
са другим  градским и 
инспекцијским органима, како би 
успешније решавала проблеме 
на територији Савског венца. 
Карактеристичан пример за такав 
рад је случај оболелог грађанина, 
који је у парку сакупљао старе 

ствари и у друштву са својим 
љубимцем стварао неред. 
Координацијом са полицијском 
станицом Савски венац, 
социјалним радником, хитном 
помоћи  и јКп „градска чистоћа“, 
од дојаве грађана о овом проблему 
до решавања и рашчишћавања 
парка прошло је само 90 минута.

бољА КоордИНАЦИјА

Да би инспекција на нивоу општине боље радила, 
неопходно је да се испуне три услова. Прво, треба 
дати више овлашћења општинским инспекцијама, 
затим избећи преклапање овлашћења између 
градских и општинских инспекција, а неопходно је и 
побољшати сарадњу инспекције са судовима.

зоран Коцић, 
члан општинског већа

задужен за област инспекцијских послова
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Циљ ових пројеката је унапређење професионалних вештина 
кроз едукацију и запошљавање интерно расељених лица у 
оквиру услуга намењених особама са инвалидитетом

КА бољој ИНтЕгрАЦИјИ 
у зАјЕдНИЦу

пројекат унапређења , 
права запошљавања 
и животних услова 
избеглих и интерно 
расељених лица у Србији 

реализује се у партнерству делегације 
Европске уније и министарства 
рада и социјалне политике Србије, а 
спроводи га EPTISA.

У оквиру овог глобалног пројекта 
општина Савски Венац је носилац 
пројеката “ка бољој интеграцији у 
заједницу- запошљавање избеглих и 
интерно расељених лица на развоју 
услуге помоћ у кући-подршке за живот 
у заједници за особе са инвалидитетом 
и пројекта ка бољој интеграцији у 
заједницу-запошљавање избеглих 
и интерно расељених лица у услузи 

Становање уз подршку за особе са 
инвалидитетом у заједници.

Циљ ових пројеката је унапређење 
професионалних вештина кроз 
едукацију и запошљавање 
интерно расељених лица у оквиру 
услуга намењених особама са 
инвалидитетом. Највећи бенефит 
ових пројеката је што је овим особама 

Пројекат унапређења , права запошљавања и животних услова избеглих и интерно расељених лица у Србији реализује 
се у партнерству Делегације Европске Уније и Министарства рада и социјалне политике Србије, а спроводи га EPTISA.
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пружена могућност да раде и да својим 
радом побољшају квалитет живота 
особа са инвалидитетом који такође 
живе у условима социјалне изолације и 
потребе да буду део заједнице.

аПИ Србије је непрофитна 
организација чија се мисија састоји у 
промовисању укључивања и заступању 
и примени основних људских права 
особа са инвалидитетом кроз развој 
и успостављање социјалних услуга у 
заједници . У оквиру ових пројеката 
аПИ Србије реализује две услуге:

n Становање уз подршку за 13 
особа са интелектуалним и другим 
тешкоћама на општини Савски Венац 
са сврхом да ови људи попт свих 
осталих живе у отвореној средини и 
буду пуноправни, активни чланови 
заједнице у којој живе. Подршку 
им пружа стручни тим и едуковане 
домаћице кроз снажење личних 

капацитета и осамостаљивање за 
функционисање у свакодневном 
животу у складу са њиховим 
способностима.ова услуга омогућава 
да корисници достигну виси степен 
самосталности до мере да могу да 
функционису уз минималну помоћ 
службе подршке. Услуга се одвија 
у четири заједнице становања. 
Становање уз подршку је дефинисано 
у новом Закону о социјалној заштити 
републике Србије , а на општини 
Савски Венац постоји велико 
интересовање породица за њено 
ширење.

n Услуга помоћ у кући-подршка 
социјалном укључивању особа са 
инвалидитетом подразумева подршку 
породицама које у свом домаћинству 
имају особу са инвалидитетом да се 
активније укључе у сва догађања у 
заједниици са циљем да се спречи 
сагоревање породица и социјална 

искљученост која је реалност највећег 
броја породица чији су чланови 
особе са инвалидитетом. Услугом је 
обухваћено 17 корисника са општине 
Савски Венац односно шездесет 
чланова њихових породица које 
исказују вишеструки бенефит ефектима 
ове услуге. Највеће задовољство према 
изјавама породица и појединаца 
представља остваривање нових 
социјалних контаката и доступност 
нових садржаја у локалној заједници 
који им до сада никада нису биле 
доступне.

Искази корисника ове услуге као 
и чланова породица значајни су 
показатељи високог степена задовољства 
овом услугом. то је код појединаца и 
разлог да исказују бојазан за одрживост 
ове услуге која је ове године подржана 
кроз пројекте ЕУ, али би волели да буде 
услуга трајног карактера и да степен 
подршке буде интензивнији.
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ВИшЕ урбАНИСтИЧКЕ 
СлободЕ

усвојен план детаљне регулације за већи део малешког брда
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грађане Савског венца 
општина је редовно 
информисала о 
активностима које су 
претходиле усвајању 

плана детаљне регулације 
подручја између булевара 
ослобођења, улица: звечанске, 
дела планиране саобраћајнице 
првог реда (тзв „трансверзала“), 
дела гучевске, облаковске и 
Аутопута. градска општина 
Савски венац је пре две године 
покренула иницијативу за коначно 
профилисање, а тиме и решавање 
вишедеценијских комунално-
стамбених и имовинско-правних 
проблема становника овог дела 
општине између малешког брда и 
Аутокоманде. пратећи комплетну 
процедуру израде његовог нацрта, 
све до јавног увида, те разговора, 
расправа, примедби и сугестија 
с тим у вези, Скупштина града 
београда је коначно на својој 
септембарској седници усвојила 
овај план, који ће се ускоро 
појавити и у „Службеном листу“.

 У обимном, на 113 страна 
штампаном планском документу, 
поткрепљеном бројним табелама, 
цртежима и графичким приказима, 
до танчина су објашњени сви 
сегменти плана, али и примедбе 
добијене током и након јавног 
увида и с њима у вези одговори о 
(не)прихватању или делимичном 
прихватању сваке од њих.
 
 Читаво планско подручје 
подељено је притом на неколико 
зона у којима су планирани 
објекти спратности од П+2 до 
П+5 (у зависности од локације), 
са комплетно решеном 
саобраћајном мрежом, којом 
ће унутар подручја доминирати 
новопројектована „трансверзала“ 
која ће трасом Гучевске улице 
повезивати Железничку станицу 
београд Центар (Прокоп) са 
булеваром кнеза александра 
карађорђевића и преко ауто-пута 
са булеваром ослобођења (уз 
бројне прилазне саобраћајнице), 
са две пјацете и могућношћу 
једне затворене пијаце, на 

којој је инсистирала општина, 
уз адекватну (побољшану) 
комуналну инфра-структуру, 
стварање услова за кретање 
инвалидних лица, јавне зелене 
површине и друге садржаје, све 
до планираних 160 паркинг-места 
на улицама, али и нових 218 
испод железничких мостова. Уз 
постојеће јавне објекте, којима 
се углавном оставља могућност 
евентуалне надоградње, 
планирана је и изградња нове 
дечје установе капацитета за око 
270-оро деце. 

 Примедбе грађана најчешће су се 
односиле на евентуално повећање 
урбанистичких параметара у 

појединим улицама и квартовима, 
ради исплативости инвестирања 
у доградњу или изградњу 
нових објеката на појединим 
локацијама и где год је то било 
могуће комисија за планове им је 
излазила у сусрет.

 Усвајањем на Скупштини града 
и објавом у „Службеном листу“ 
коначно је  стављена тачка и на 
дугогодишње напоре Го Савски 
венац да се овај део општине 
покрије детаљном регулацијом, а 
када ће се у складу са овим Планом 
кренути и у реализацију његових 
посебних сегмената зависиће пре 
свега од финансијских могућности 
потенцијалних инвеститора.

урађен је и одговарајућој 
Комисији предат Концепт плана за 
део малешког брда који гравитира 
„прокопу“. он се тренутно 
налази на стручној провери у 
Секретаријату за урбанизам. 
поред начелне сагласности и 
добре воље железница Србије 
да се проблем грађана који 
живе у зони „прокопа“ коначно 
реши, прецизно разграничење 
од стране железнице још увек (у 
предвиђеном року) није урађено, 
тако да ће, како нам рече јасмина 
Ђокић, помоћница председника 
општине задужена за ову област, 
за урбанисте то представљати 
посебан изазов у овом послу. Но, 
ово је тек његова прва фаза, па је 

у овом тренутку најважније да се 
ствар померила „с мртве тачке“, а 
грађани који овде живе морају се 
наоружати стрпљењем, сад кад се 
назире „светло на крају тунела“. 
општина Савски венац, која је у 
свом претходном сазиву некако 
успела да покрене решавање 
давно „окованог“ подручја које 
гравитира „прокопу“, и даље ће 
бити уз њих. И штитиће њихове 
интересе, у жељи да се детаљном 
регулацијом овог подручја створе 
плански основи за издавање 
информација о локацијама, 
локацијске дозволе и крене са 
израдом урбанистичко-техничке 
документације.

„проКоп“ у проЦЕдурИ
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урбАН ИНКубАтор: бЕогрАд

Савамала - поново откривени део престонице

београдска четврт Савамала, 
налази се на јужној обали 
реке Саве, само један 
километар од центра града 
београда и обдарена је 

многим градским, највреднијим 
историјским грађевинама. ова 
четврт богата је такође традицијом 
и историјом. међутим, упркос 
повољном положају и историјском 
значају, Савамала је економски 
неразвијена и многе зграде су у стању 
пропадања. Корени такве садашње 
ситуације датирају још из времена 
социјалистичке југославије, када је 
ова четврт била маргинализована и 

занемарен од стране комунистичког 
режима из идеолошких разлога. 
данас, потенцијал Савамале поново 
је препознат, али у Србији тренутни 
економски и стални структурни 
изазови чине мало вероватним развој 
ове четврти у догледној будућности.

Гете-Институт београд настоји да 
искористи своје капацитете као 
културне институције и осигура 
подстицаје за социјални и културни, 
одрживи развој Савамале. Под 
насловом Урбани Инкубатор: београд, 
најмање десет група ће бити позвано 
да се настани у Савамали и споведе 

пројекте у подручју уметности, културе 
и социјалних питања. ови пројекти 
ће имати три заједничка обележја: 
биће посвећени четврти, биће стално 
активни у периоду од најмање годину 
дана, и олакшаће пренос знања 
између локалних и међународних 
учесника у пројекту као и између 
учесника пројекта и становника 
Савамале.

Циљ Урбан Инкубатора: београд је да 
подстакне стварање живе културне 
сцене и заједнице у Савамали кроз 
промовисање уметничке, културне 
и друштвене активности у четврти; 
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да подстакне побољшање услова 
живота и рада за становнике и 
уопштено говорећи учини ово 
подручје атрактивнијим за град 
београд као целину. Јавности и, 
конкретно, становницима Савамале 
ће бити пружена прилика да постану 

активно укључени. Истовремено, 
Урбан Инкубатор: београд ће се 
бавити и јавним питањима везаним 
за уметност и урбано планирање при 
гентрификацији* и комерцијализацији 
- олакшавајући јавну расправу о овим 
питањима и користећи Савамалу 

као радни пример. Урбан инкубатор: 
београд жели да пружи пример онога 
што одрживи креативни урбани развој 
може бити, пример који ће служити 
као модел за сличне програме развоја 
урбаних четврти у другим градовима 
Србије и региона.

*Гентрификација (чији назив долази од енглеске ријечи гентрy, односно џентрија) (тачније урбана гентрификација) је процес у коме се старе 
јефтине зграде или читави делови града, најчешћерадничка насеља, претварају у скупе зграде за добростојеће припаднике средње класе, који се 
досељавају уместо оригиналног становништва, које себи не може да приушти повећање дажбина и трошкова живота. Најчешће се гентрификују 
центри градова са тенденцијом померања сиромашног становништва ка периферији. У употреби је и реч јапификација, са сличним значењем као 
гентрификација. Гентрификација понекад може попримити и форме социјалног чишћења, када се нпр. становништво фавела расељава ради изградње 
пословних простора без понуђеног алтернативног смештаја.
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Већ по традицији 
установљеној последњих 
неколико година, 
функционери Савског 
венца обишли су првог 

школског дана, 3. септембра, шест 
основних школа на нашој општини и 
на пригодним свечаностима ђацима-
првацима, којих је укупно 296, уручили 
ранчеве пуне неопходног школског 
прибора. 

   Наредних дана, због њихових 
специфичности, а истим поводом, 
организован је обилазак и свечано 
уручење поклона припремљених за 
57 најмлађих ученика три специјалне 
школе на Савском венцу, којима настава 
почиње касније, а похађају их  деца са 

посебним потребама из целог београда.

И свуда их је је дочекала раздрагана 
атмосфера и пригодни програми које 
су за  најмлађе ученике припремили 
њихови нешто старији другари.

Мада је повод за ове свечаности 
био исти, свуда је било и неких 
специфичности, а посебно дирљиви 
били су програми које су за ту прилику 
припремили ђаци са посебним 
потребама, па је, поздрављајући 12. 
септембра присутне ученике, родитеље 
и просветне раднике, бранислав Пејчић 
у школи „антон Скала“ у име општине 
обећао помоћ да се у што краћем року у 
склопу школе изгради монтажни објекат 
од 50-ак квадратних метара, како би 

се колико-толико решили просторни 
проблеми са којима се ова специјална 
школа већ дуже времена суочава.

Дан касније у Школи за децу оштећеног 
слуха „Стефан Дечански“, обилазећи 
након свечаности школу и њене лепо 
опремљене учионице, кабинете, 
радионице и фризерски салон, 
општински челници Савског венца: 
бранислав Пејчић, начелник управе 
Го Савски венац, Сава Мартиновић, 
помоћник председника општине и 
бранимир Гајић, члан општинског већа, 
одушевљени оним што су видели, 
директорки школе Лепосави Петровић 
су обећали сву могућу помоћ за још 
боље услове рада у овој специфичној 
просветној установи. 

ВИшЕ ЂАКА-прВАКА, ВИшЕ поКлоНА 
И ВЕЋА брИгА о шКолАмА

почетак школске године на Савском венцу
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- јако смо задовољни сарадњом са 
општином Савски венац – каже нам 
у разговору Виолета Вукићевић, 
директорка ош „Исидора Секулић“ 
- ми само гледамо у њих и увек 
су ту да нам помогну, кад нам је 
помоћ потребна. тако смо пролетос 
добили средства за отклањање 
штете настале услед елементарних 
непогода прокишњавања, тако да 
смо уз санацију крова окречили и све 
учионице на трећем спрату зграде. 
поред тога, веома смо задовољни и 
бесплатним школама пливања и шаха, 
као и малом школом рукомета, које 

општина финансира, а наши ђаци у 
великом броју похађају.

  - општина јако води рачуна о нашој 
школи – говори Весна барачков, 
директорка ош „петар петровић 
Његош“ – и добар је партнер. Само у 
последњих годину дана реновирана 
нам је фискултурна сала са спортским 
свлачионицама, настављено је 
опремање новим намештајем и 
наставним средствима, а добили 
смо и још једну „паметну“ таблу и 
једноставно, имају разумевања за нас 
кад год им се обратимо.

И ове године, на задовољство 
општине, ђака-првака, њихових 
родитеља и школа – каже бранислав 
пејчић, начелник управе го Савски 
венац - настављена је  додела 
ранчева са школским прибором, 
поводом почетка школске године. 
ова већ традиционална акција 
уприличена је шести пут и надам се 
да ћемо је наставити и убудуће, тако 
да већ сад можемо да обавестимо 
родитеље који ће своју децу 
уписивати у школу идуће године, 
да ће и њима општина обезбедити 
сличне поклоне. А овде бих се 
посебно осврнуо на посете школама 
за децу са посебним потребама које 
су на све нас оставиле најјачи утисак 
и побудиле најдубље емоције.

ово је, иначе, само део програма 
сарадње са школама у смислу наше 
генералне бриге о њима, њиховим 
потребама и ђацима. 

С почетком нове школске године општина 
је организовала анкету међу ђачким 
родитељима, са циљем да сазна колико 
су упознати са акцијама и бесплатним 
програмима који се организују у основним 
школама, као и инвестиционим улагањима у 
школе, али и да предложе какве би програме 
и улагања у школама убудуће желели. у 
анкети је у шест основних школа учествовало 
преко 2.000 родитеља, с тим што нису сви 
давали одговоре на сва питања.

Већина је одговорила да не зна за бесплатне 
програме које општина у школама организује. 
На питање - да ли сматрају да би њихово 
дете могло бити укључено у волонтерске 
програме које општина организује, углавном 
је одговорено потврдно, али исто тако се 
доминантно не зна да је на нивоу општине 
формиран Савет родитеља у оквиру 
иницијативе „И родитељи се питају“, као 
бољи систем комуникације између родитеља, 
школа и општине. гро родитеља такође је 
одговорио да није упознат са досадашњим 
инвестиционим улагањима општине у школе 
које похађају њихова деца.

Код питања у ком су родитељи предлагали 
бесплатне програме које би за децу требало 
организовати у школама, иако се предлози 
мање или више разликују од школе до школе, 
генерално највише родитеља је предлагало 
програме из спорта и културе, затим разне 
креативне радионице, школе страних језика и 
еколошке програме, али и едукацију у борби 
против болести зависности, насилничког 
понашања и друго. 

   што се приоритета инвестиционих улагања 
општине у школе највећи број родитеља на 
прво место ставио набавку учила, на друго 
набавку рачунара и друге опреме, на треће  
улагање у безбедност, а даље следе уређење 
дворишта, мокрих чворова, спортских 
терена, сале за физичко, учионица... Сви ти 
добијени резултати доста су приближни, 
тако да ће права анализа уследити тек кад се 
буде гледала школа по школа и на тај начин 
оцењивали приоритети.

- то у суштини важи генерално и за целу 
анкету, која ће, осим што је показала да 
родитељи нису најбоље информисани о 
томе шта све општина чини за школе које 
похађају њихова деца, представљати и добар 
путоказ који би убудуће требало  следити.  - 
каже бранимир гајић. члан општинског већа 
и истовремено члан општинске комисије за 
инвестиције.

општИНА јЕ добАр пАртНЕр
- мИ САмо глЕдАмо у ЊИх

упИтНИК зА родИтЕљЕ 
КАо путоКАз
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ЧуВАрИ дЕЦЕ НА ИНтЕрНЕту

родитељи, полиција и општина заједно против замки друштвених мрежа
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почетком септембра, 
у го Савски венац је 
одржан скуп посвећен 
безбедности ученика 
основних и средњих 

школа са територије општине.

У општину су дошли радован Гатарић, 
командир Полицијске станице Савски 
венац, Љубиша антанасковић, 
заменик командира, радоје Вуковић, 
инспектор МУП-а Србије, као и 
директори седам основних, три 
‘’специјалне’’ и девет средњих школа 

са Савског венца.

 безбедносна ситуација у школама 

на општини је оцењена као 
задовољавајућа. речено је да је 
малолетнички криминал у паду, да 
школски полицајци професионално 
обављају посао и да је покривеност 
школа и школских дворишта камерама 

добра.

 радоје Луковић, инспектор МУП-а 
Србије је указао на проблем интернет 
криминала, који је у порасту, да је 
веома широк дијапазон пријављених 
злоупотреба друштвених мрежа као и 
да су деца школског узраста нарочито 
угрожена. као пример је наведено да 
је у свим пријављеним случајевима 
педофилије, познанство остварено 
путем неке друштвене мреже на 
интернету. 

Закључено је да је потребно да се 
школски савети родитеља и ученички 
парламенти активније укуључе у 
процес унапређења безбедности 
у школама, као и да се организују 
трибине посвећене безбедности деце 
на интернету и контроли коришћења 
друштвених мрежа.

го Савски венац је 9.октобра у 
основној школи ‘’петар петровић 
Његош’’  организовала трибину о 
безбедности деце на интернету. 
родитељи и наставници ове школе 
су од радоја луковића, инспектора 
муп-а Србије, задуженог за ову 
област, могли да чују информације 
о могућностима злоупотребе деце 
путем популарних друштвених 
мрежа и да се едукују о свему на 
шта треба да обрате пажњу када 
о овој теми разговарају са својом 

децом.

родитељи су инспектору 
постављали питања у вези 
профила које деца постављају 
на друштвене мреже путем 
којих, поред комуникације 
са вршњацима, могу постати 
мета различитих поремећених 
личности. луковић је нагласио да 
је важно да родитељи разговарају 
са децом и укажу им на замке 
овог вида комуникације.

оНлАјН зАмКЕ

Интернет криминал је у 
порасту, а веома је широк 
дијапазон пријављених 
злоупотреба друштвених 
мрежа где су деца школског 
узраста нарочито 
угрожена.

радоје луковић, инспектор 
муп-а Србије

родитељи који сумњају 
да дете има проблем на 

друштвеној мрежи, о томе 
треба да неизоставно 
обавесте полицију где 

ће случај преузети 
специјализовано одељење 

за високотехнолошки 
криминал муп Србије
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зА СВЕ узрАСтЕ

бесплатни спорт и рекреација на Савском венцу

 ШкоЛа ПЛИВаЊа

Најпопуларнији и најмасовнији 
спортско-рекреативни пројекат 

који општина реализује је „бесплатна 
школа пливања за основце“, који се 
у сарадњи са основним школама 
и Ватерполо клубом „Партизан“ 
организује од 2010. године. 
Пројектом су обухваћени ученици 
трећег и четвртог разреда свих шест 
основних школа са Савског венца. 
Часове пливања, једном недељно, 
ученици имају на базену на бањици, 
а поред бесплатних часова, општина 

је обезбедила и превоз ученика од 
школе до базена, који на пливање 
одлазе у пратњи својих учитеља. 
430 ђака пријавило се за учешће у 
програму у новој школској години, 
а сви они који то желе, могу се и 
накнадно пријавити код својих 
разредних учитеља.

 бЕСПЛатНЕ ШкоЛЕ ШаХа

У сарадњи са Шаховским клубом 
“Делфин” и савсковеначким 

основним школама, општина и ове 
школске године спроводи пројекат 

“бесплатна школа шаха“, по два пута 
недељно у просторијама сваке од 
школа. У склопу пројекта организују 
се и пригодне симултанке са неким 
од шаховских мајстора, као и 
школска и општинска првенства. Већ 
традиционалан постао је шаховски 
турнир „Етно Србија“ којим Савски 
венац обележава почетак сваке 
школске године.
током 2012. године организују се и 
једнонедељни бесплатни часови шаха 
за школе за ученике са посебним 
потребама: оШ „антон Скала“, у 
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Из године у годину општина обогаћује 
бесплатну спортско-рекреативну понуду за 
своје грађане.

Александар павловић,
председник Скупштине општине

просторијама школе у улици Петра 
Чајковског, за кориснике Центра 
за смештај и дневни боравак деце 
и омладине ометене у развоју у 
Шекспировој, и за децу оштећеног 
слуха у просторијама школе „Стефан 
Дечански“ у улици Светозара 
Марковића.  

 каратЕ ШкоЛИЦа

бесплатна карате школа за децу и 
омладину са Савског венца, од 

5 до 20 година, организује се три 
пута недељно, уторком и четвртком 
од 18 до 19 сати, и недељом од 
12 до 13 сати у сали оШ 

“Војвода радомир Путник”, у улици 
бошка Петровића. 

 бЕСПЛатНа ГИМНаСтИка
 За СтарИЈЕ

У сарадњи са Соколским друштвом 
београд – Матица, општина већ 

трећу годину заредом организује, 
у сали МЗ “Стеван Филиповић” (у 
истоименој улици број 28а) бесплатне 
часове гимнастике, за полазнике 
старости 40 и више година. Часови се 
одржавају током целе године, двапут 
недељно, за две групе полазника, и 
то: уторком и четвртком од 11 до 12 
сати, а понедељком и средом од 19 до 
20 сати. 

 рЕкрЕаЦИЈа „За џ“
 У МЕСНИМ ЗаЈЕДНИЦаМа 
акцијом „Све за џ“ коју општина 
спроводи од 2008. године обухваћено је 

још неколико популарних 
програма чији корисници могу бити 
сви грађани Савског венца, независно 
од пола, старости или материјалног 
стања. тако МЗ „4. јули“ на Дедињу 
(Миленка Веснића 3) нуди посетиоцима 
мачевање, стони тенис, пикадо и 
коришћење теретане. У МЗ „Зелени 

венац“ (Поп Лукина 17) одржавају се 
бесплатни тренинзи аеробика, 
док се у просторијама МЗ 
„топчидерско брдо – Сењак“ 
(Васе Пелагића 54) сви 
заитересовани могу опробати 
у стоном тенису понедељком 
и четвртком од 12 до 16 сати.

 „СПрЕт“

као и претходних година, 
општина и општински 

Савез спортова су 
рекреативцима наменили 
низ активности у оквиру 
свог спортско-рекреативног 
програма „СПрЕт“. До краја 
2012. године за екипе са 
Савског венца организује 
се мини лига у малом 
фудбалу (пријављивање је 
у току), као и једнодневне 
турнире у стоном тенису, 

пикадоу и бадминтону. као новина, 
у сарадњи са Стрељачким клубом 
Партизан и Савезом спортова, у 
октобру стартује пилот пројекат 
рекреативног стрељаштва за све 
који желе да се опробају у једном од 
наших најтрофејнијих олимпијских 
спортова.

Акценат је на 
програмима 
намењеним 
деци, али 
је све више 
акција којима 
укључујемо 
популацију 
средње и 
старије доби.

горан богуновић, члан 
општинског већа
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Свако од читалаца „Савског 
венца“ сигурно се, они 
старији поготово, бар једном 
у животу нашао у ситуацији 
да је, присуствујући 

неком слављу, свечаности или 
сличној прилици, седео за столом са 
познаницима који би у неком тренутку 
све засенили одличном игром, плесом 
или певањем, да би, након добијеног 
аплауза присутних, с поносом изјавили 
- „Абрашевић седамдесете“ (или неке 
друге године). И само те две речи 
увек би биле довољно објашњење за 
младост проведену у овом друштву и 
културу која се уз то подразумевала.

 Угледно културно-уметничко друштво 
„абрашевић“ се, као и већина других 
последњих двадесетак година, 
суочавало са бројним проблемима које 
није тешко претпоставити. Па је једно 
време било и на ивици опстанка и о 
њему се повремено понешто могло 
чути тек приликом прославе јубиларних 
годишњица, као што је била она стота 
пре седам година у Сава центру.

 а „абрашевић“ је, највише захваљујући 
ентузијазму својих чланова, све те 
године опстајао, успевајући да чак, 
колико је то било могуће, реновира и 
упристоји своје потенцијално велелепне 

просторије у ресавској улици број 76. 

 После дугих година у којима је 
„абрашевић“, добрим делом и због 
разних „папиролошких“ и других 
проблема, био „ни на небу ни на 
земљи“, сад кад је тај Гордијев чвор 
коначно распетљан у друштву су 
решили и да се за помоћ обрате 
својој општини која је за њих имала 
разумевања и претходних година, 
уредивши кроз комуналне инвестиције 
велико степениште и трг код овог 
својеврсног културног центра, који 
окружују и театар 78 (бивши „Веселин 
Маслеша“) и огранак општинске 

НоВИ жИВот НАКоН 
Сто СЕдАм годИНА

Културно-уметничко друштво „Абрашевић“
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библиотеке „Исидора Секулић“.

 као наставак неопходне сарадње, 
пре неколико дана, уследила је 
и посета председника општине 
Душана Динчића и његовог заменика 
Владимира Новаковића „абрашевићу“, 
приликом које су они, упознавши 
се са његовим активностима, 
плановима и потенцијалима, обећали 
помоћ општине Савски венац, која 
је у међувремену већ почела да се 
реализује.

- Иако имамо велике потенцијале и 
планове - каже др бранимир Пејовић, 
председник Извршног одбора кУД-а - 
намера нам је да у почетку кренемо 
са оснивањем фолклорних секција у 
савсковеначким школама, по чему смо 
и најпознатији, како би с једне стране 
бринули о нашој културној баштини, 
а с друге се укључили и у туристичку 
понуду београда и Савског венца. Наш 
надалеко чувени фолклорни ансамбл 
на свом репертоару, иначе, има око 
90 српских кола и намера нам је да 
део тог богатог програма прикажемо 
грађанима и туристима. јер, мислимо 
да би било и лепо и сврсисходно да 
се у туристичку и културну понуду, 
рецимо приликом окупљања и посета 
Кући краља петра, као и дворском 
комплексу, изводи, на пример 
Краљево, а на манифестацијама 
испред музеја 25. мај Козарачко коло, 
а имамо занимљиве програме и за 
разне друге прилике. И, наравно, у 
скоријој будућности имамо намеру да 
обновимо рад хора, модерног балета, 
аматерског позоришта и свега онога 
по чему смо некад били познати, 
а у плану је и програм за децу са 
посебним потребама.

а планова је много, као и могућности, 

јер 
„абрашевић“ у 
свом великом 
и сјајном 
простору, у ком 
су неке сале, 
свлачионице 
и купатила 
тешком муком 
сређени последњих година, има 
чак и потенцијално једну од лепших 
позоришно-концертних сала у граду 

са око 250 места. Са голим бетонским 
зидовима и без опреме, она тренутно 
више служи као магацин разног 
инвентара, али свако ко се имало 
разуме у сале ове врсте лако ће у њој 
препознати прави бисер.

 а да ли ће се у салу ући с програмима 

и њено уређење импровизовати 
„онако успут“, мало по мало, или ће 
се однекуд изнаћи средства за њено 

комплетрно уређење, зависи од 
много чега. Но, битно је да је она ту, а 
чињеница је да од њеног стављања „у 
функцију“ умногоме зависи и коначно 
комплетирање не само простора кУД 
„абрашевић“ него и новог културног 
центра на Савском венцу и у 
београду.

основано давне 1905. године 
као културно друштво гранских 
синдиката Куд „Абрашевић“ је 
једно од најстаријих и најугледнијих 
аматерских друштава у београду, 
које је притом све своје године, 
повремено мењајући седишта која 
су најчешће била у некој од тада 
угледних кафана, било на Савском 
венцу. једно време, двадесетих 
и тридесетих година прошлог 
века, „Абрашевић“ је био готово 
нераздвојан са Спорским друштвом 
„раднички“, које је тих година такође 
било на Савском венцу, а после 
шестојануарске диктатуре, чак, 
већина чланова Абрашевића прешла 
је у „раднички“, јер је владало 
уверење да полиција неће растурати 
спортске клубове. 
   током минулих деценија 
„Абрашевић“ је, поред фолклора по 
ком је најпознатији,  имао и

 бројне музичке секције (једно 
време чак и „симфонијски“, па и џез  
оркестар), хор, литерарну и драмску 
секцију (дилетантска позоришна 
дружина, како се то некада звало) 
која је касније прерасла у једно од 
најугледнијих аматерских позоришта. 
Али и да, поред бројних уметника који 
су одатле потекли, има и 18 Народних 
хероја и дичи се Наградом АВНој-а, 
једном од највећих признања у бившој 
југославији.

богАтА ИСторИјА

За неке од програма “Абрашевића” биће и даље потребна помоћ општине, а у 
новој општинској гарнитури постоји разумевање да се пружи подршка овако, 
за локалну заједницу, вредном друштву.

Владимир Новаковић,
заменик председника градске општине Савски венац
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у већ традиционалном 
термину, трећег викенда 
септембра, београдски 
фестивал цвећа је са 
бројним посетиоцима и 

учесницима поделио своје треће 
издање у једној од најлепших 
зелених оаза београда – парку 

мањеж. општина Савски венац, 
партнер и један од покровитеља 
манифестације, у сарадњи са уг 
београдски фестивал цвећа била је 
домаћин за преко 15.000 посетилаца 
и око 60 учесника манифестације која 
се уписала у календар туристичких и 
еколошких манифестација града. 

У седам фестивалских зона – 
осВрт, Врт Вртова, Вртешка, Вртић, 
Вртлог, Вртоглавица и изВртање 
посетиоци су могли да прошетају 
кроз несвакидашње зелене вртне 
инсталације и скулпторске ижложбе, 
проберу нешто из разноврсне 
понуде биља, цвећа и органске 

мАЊЕж 
у зЕлЕНом рИтму 

трећи београдски фестивал цвећа
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хране, да се релаксирају на 
отвореним часовима јоге, заплешу 
танго, забаве се уз музички или еко-
биоскопски програм. 

Захваљујући суграђанима који су уз 
уживање у кафи и другим аромама 
зоне изВртање добровољним 
прилозима подржали акцију, 
сакупљено је 31.773 динара почетног 
фонда за зелено оплемењавање 
простора „Уличне галерије“ у 
Чавкетовом пролазу код безистана. 
Посетиоци Фестивала су се, такође, 
радо одазвали акцији „Моја прва 
биљка-моја прва рециклажа-
понеси 5 тетраПак амбалажа“ где 
су, заузврат, добијали на поклон 
садницу биљке ‘дан и ноћ’. У 
акцији је прикупљено више од 15 
врећа пресованог отпада тетра Пак 
амбалаже који ће уместо на градској 
депонији завршити у рециклажном 
центру.

овогодишњи бФЦ је отворио и 
нека од питања савремене урбане 
екологије и понудио решења кроз 
отворене дебате у зони осВрт у 
амфитеатру Музичке академије. о 
могућностима органске производње, 
ангажованог социјалног 
предузетништва и хуманизовања 
урбаног простора по мери детета 
дискутовали су еминентни домаћи 
стручњаци, представници јавних 
институција и удружења грађана. 
Зона Вртић, креирана је за најмлађе 
посетиоце, са циљем да прикаже 
могућности за квалитетан и 
подстицајан боравак деце у природи 
кроз низ едукативно-креативних 
радионица за децу и родитеље, 
такмичења и рекреацију на полигону 
од дрвета Србија Шума и полигону 
од тигрових гумених рециклата. 

трећи београдски фестивал цвећа, 
под слоганом „Зелени ритам града“ 
одржан је под покровитељством 
Секретаријата за заштиту животне 
средине града београда, општине 
Савски венац, ЈП „Србија шуме“ ЈкП 
„Градско зеленило“, „тетраПака“, 
„Донкафе“ и „Супердота“. а ако нисте 
били у прилици да тих дана прошетате 
Мањежом и доживите амбијент бФЦа, 
можете га још увек посетити на www.
bfc.rs.
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зА КомпЕтЕНтНИјЕ 
млАдЕ мЕНАџЕрЕ

бизнис центар градске општине Савски венац

програм 
унапређивања 
компетенција младих 
менаџера (OSV 
MDP), организован 

у сарадњи бизнис центра го 
Савски венац (Канцеларије за 
европске пројекте) и компаније 
Develor training & consulting, 
фокусиран је на развој вештина 
младих менаџера, посебно у 
области комуникације, лидерства 
и управљања предузећем. за 
програм се могу пријавити 
запослени у предузећима која 
нису старија од 3 године са 
територије општине Савски 
венац; оснивачи, као и менаџери 
предузећа који имају највише 3 
године искуства у управљању. 
програм садржи укупно 16 обука, 
а учесници ће бити одабрани на 
основу неколико критеријума: 
апликације, CV-а и интервјуа. 

обуКЕ НА прогрАму 
уНАпрЕЂИВАЊА КомЕтЕНЦИјА 
млАдИх мЕНАџЕрА

n управљање временом
n Ефективно вођење тима
n мотивационо лидерство
n управљање мотивацијом
n управљање радним учинком
n пословна комуникација
n управљање пројектима
n Ефективно вођење састанка
n Консултативна продаја
n Свесна комуникација
n управљање конфликтима
n Асертивна комуникација
n припрема презентације
n одржавање презентације
n основе преговарања
n Стратешко преговарање

Припрема 
професионалне 
презентације је 
интерактивна 
обука која 
подстиче активно 
ангажовање 
учесника у њеној 
реализацији и 
пружа могућност 

овладавања вештинама које 
су у модерном свету неопходне 
за остављање доброг утиска 
који је пресудан у контакту са 
групом, појединцима и пословним 
сарадницима.
Ово је група младих људи који су 
спремни на позитивне промене и 
који својом ангажованошћу током 
саме обуке увиђају сопствена 
поља за напредак и усавршавање и 
спознају моћ могућности које добар 
презентер отвара. 

Слађана Имамовић, тренер
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у београду је 6. октобра 
одржан први међународни 
симпозијум Кохлеар 
имплант инфо удружења 
на тему „ подршка 

родитељима деце са кохлеарним 
имплантом“, чији рад од самог 
оснивања ове невладине организације 
подржава градска општина Савски 
венац на чијој територији се налази 
школа за децу са оштећеним слухом 
Стефан дечански.

Симпозијум је одржан у конгресној 
сали Хотела М у присуству 
многобројних гостију из земље 
и иностранства. организатор 
симпозијума је једино српско 
удружење породица глуве и 
наглуве деце оштећеног слуха које 
имају кохлеарне импланте или 
намеравају да почну да користе ово 
„електронско уво“ које омогућава 
и особама са потпуним губитком 
слуха да опет чују. Симпозијум је 
финансијски подржало и предузеће 
ЦИ Студио Пулсар из београда и 
фирме Медел из аустрије, који су 
финансирали организацију овог 
скупа.

Циљ окупљања био је да се стручној и 
широј јавности укаже на нагомилане 
проблеме у овој области који у великој 
мери оптерећују преко 250 корисника 
ових помагала. Највећи проблем је 
недостатак новца у државној каси за 
обезбеђивање неопходног потрошног 
материјала (батерија), резервних 
делова за правилно функционисање 
уређаја и замену спољњег ( говорног 
) процесора. Намера организатора је 
била и да са гостима из иностранства 
размени искуства из ове области.

У наставку програма скупу су 
обратили професори са факултета 
и рехабилитатори. Посебну пажњу 
привукло је излагање гостију из 
аустрије, представника удружења 
ЦИ аустриа. Председник удружења, 
господин Фукс, иначе имплантирана 
особа, упознао је учеснике 
симпозијума са начином рада 
њиховог удружења, организацијом, 
бројношћу удружења, начинима 
финансирања и активностима које 
удружење спроводи у свом раду 
у циљу пружања помоћи својим 
члановима.Прилику да се „ чује и 
њихов глас“ добили су и родитељи 
деце са кохлеарним имплантом. 

Поред проблема недостатка новца у 
државној каси стекао се утисак да 
родитеље нема ко да чује. Према 
њиховим речима ни они сами не 
знају коме да се обрате за помоћ и 
тешко комуницирају са људима из 
рФЗо-а. Зато спас виде у удружењу.

Утврђене су даље смернице и 
циљеви, подељени задаци, али 
помоћ целог друштва и људи добре 
воље је неопходна. Поред подршке 
локалне самоуправе и произвођача 
ових електронских помагала и поред 
чланарина указано је да је потребна 
већа финансијска помоћ удружењу да 
реализује своје циљеве.

СИмпозИјум КохлЕАр 
ИмплАНт ИНфо удружЕЊА

Скуп је отворио душан јевтић, члан 
општинског већа. у свом поздравном 
говору обратио се гостима речима 
добродошлице и указао на значај 
постојања оваквих удружења и на 
снагу коју удружења грађана у себи 
носе. 

такође је указао и на значај подршке 
не само локалне самоуправе, већ 
целог друштва, како би пројекти 
и програми невладиног сектора 
од оваквог значаја били успешно 
реализовани.

добродошлИЦА гоСтИмА
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прЕдрАтНИ бЕогрАд у бојИ

представљање културног и историјског блага прве категорије

грађани Савског венца, али и читавог београда, биће у наредним недељама у прилици да 
на два билборда на згради општине виде фантастичне и до сада потпуно непознате колор 
фотографије градских пејзажа које је 1939. и 1940. године снимио чувени фотограф риста 
марјановић.

ово културно-историјско благо прве категорије градској општини Савски венац уступили су 
на јавно представљање београђанима зорана Војиновић и драган марјановић, унука и син 
ристе марјановића.

Колор фотографије, које ће на овај начин општина Савски венац представити свим грађанима 
који буду пролазили улицом Кнеза милоша, по први пут ће се наћи пред очима јавности. 
Склоњене пред разарањем другог светског рата, тек сада су, након 70 година, “изрониле” 
пред нас, искључиво захваљујући поверењу породице марјановић у градску општину Савски 
венац.

прича коју ове фотографије говоре нестварна је. у овом примерку општинског Информатора 
ексклузивно приказујемо неке од њих. Иначе, сам риста марјановић, је највећи део свог 
живота провео управо на територији Савског венца, у улици Валтазара богишића на Сењаку.

Мост Краља Александра: Пролазник 
загледан у топло летње вече јуна 1940. 

године, обасјан светиљкама моста и 
неонским рекламама града. На овом 
месту данас стоји “Мост у Бранковој”
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Бљештаво беле фасаде 
у Карађорђевој улици испод којих,
преко импровизованих стаза,
пролазе забринути грађани:
поплава реке Саве
у пролеће 1940. године

Чишћење снега на тргу испред железничке станице у 
зиму 1939. године: куполе хотела „Петроград“, као и 

велика стамбена зграда у позадини , страдаће само две 
године касније, у немачком бомбардовању 6. априла
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Саобраћајну гужву трамваја, 
аутомобила и пешака у раскрсници 

код „Лондона“ решава полицајац:
у згради са десне стране и тада се,

као и данас, налазила апотека

Раскрсница код “Лондона” у правцу 
према Славији: улицом Краља Милана иду 
градски аутобус приватног превозника 
“Митића” и црвени трамвај у позадини. 
Испред чувене продавнице “Бата” стоји 
саобраћајац у белој униформи
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Панорама Призренске улице 
из 1940. године, са хотелом „Балкан“ 

у првом плану, готово је идентична данашњој:
осим запрежних кола и старих аутомобила, 

главна разлика је у другачијим
рекламама и тада новим фасадама

Трг Републике: између паркираних 
сјајних аутомобила пролазе београдске 

даме и господа. У позадини се црвени 
зграда банке, данашњи Народни музеј
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поводом међународног 
дана старих и месеца 
солидарности са 
старијим особама, го 
Савски венац и Црвени 

крст Савског венца у среду 3. октобра, 

на савском кеју код бранковог моста, 
организовали су манифестацију под 
називом „Све године нашег живота“.

   У име општине Савски венац, 
присутне је поздравио њен 

председник Душан Динчић, 
нагласивши да се једно друштво 
цени по томе како брине о 
својим најмлађим и најстаријим 
члановима, а поред бриге о деци 
општина Савски венац, не само 

„СВЕ годИНЕ НАшЕг жИВотА“

поводом дана старих на савском кеју код бранковог моста
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кроз ову манифестацију, велику 
пажњу поклања својим најстаријим 
суграђанима. Својим присуством 
овај празник на савском кеју 
својим присуством су увеличали 
и Владимир Новаковић и Сава 
Мартиновић, заменик, односно 
помоћник председника општине, 
као и чланови општинског већа: Др 
Мирјана Велимировић и бранимир 
Гајић.У програму ове традиционалне 
манифестације,  учествовали су: 
глумица Весна Пећанац, клубови 

старијих грађана са Савског венца, 
као и литерарна радионица Црвеног 
крста, а уз пригодну продајну 
хуманитарну изложбу ручних радова 
волонтера и корисника програма 
„брига о старијима“.

    као и обично, акцији се, под 
слоганом „Доживети стоту“, 
прикључила и екипа Дома здравља 
Савски венац која је присутнима 
давала неопходне информације о 
здравим стиловима живота, а већ 

по традицији организована је и 
дегустација специјалитета справљених 
по рецептима „Из бакине кухиње“, 
које су припремиле  активисткиње 
из месних заједница и волонтерке 
Црвеног крста. 

   Уз музику њихове младости 
неки парови су и заплесали, а уз 
послужење и ведро расположење 
био је то један пријатан дан у ком су 
уживали старији становници Савског 
венца.



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





градска општина Савски венац

прИруЧНИК 
зА СКупштИНЕ
СтАмбЕНИх згрАдА

Електронска верзија приручника омогућена 
Вам је преко интернет сајта www.savskivenac.rs
или путем андроид апликације - у интернет 
претраживачу Вашег телефона само укуцајте
bit.ly/RPjpQv

Ваш Приручник преузмите 
потпуно бесплатно
на следећи начин:


