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у току је израда плана 
генералне регулације 
грађевинског подручја 
града београда који, 
између осталог, обухвата 
и двема целинама 

подељену градску општину Савски 
венац. Целином I обухваћен је 
централни део града, а њиме и 
централни део Савског венца. Након 
завршеног јавног увида и јавне 
расправе, кроз примедбе на нацрт 
плана, ова целина је релативно 
безболно „заокружена“, јер ради се 
о старом градском ткиву у ком неке 
велике и „револуционарне“ промене 
нису могуће, а нису ни предвиђене. 

Много више примедби и често 
сучељених интереса и идеја, међутим, 
било је у вези целине XVI која практично 
обухвата део Савског венца у ком су 
Топчидерско брдо, Сењак и Дедиње и та 
јавна расправа је још у току.

    Иако међу примедбама на предложено 
планско решење ових насеља има и 
директно супростављених мишљења и 
појединачних интереса (јер неко је, на 
пример, за повећање параметара, већу 
спратност и густину насељености, а неко 

управо супротно томе), општина ће се, 
као и до сада, покушавајући да помири 
сучељене ставове, пре свега трудити да 
очува постојеће амбијенталне целине 
и резиденцијални карактер својих 
поменутих делова, штитећи квалитет 
становања уместо повећања параметара, 
уз малу густину насељености и велики 
проценат зеленила. 

у део преузетих општинских „обавеза“, 
везано за ова насеља, спадају и напори 
усмерени ка исправкама, колико 
год је то могуће, не баш најбоље 
урађене регулације појединих  улица и 
саобраћајница, која грађанима може 
прилично компликовати живот.

Имајући у виду и до сада више пута 
осведочену коректну професионалну  

сарадњу са градским структурама 
које се баве урбанизмом (од градског 
архитекте, преко обрађивача плана 
– урбанистичког завода Београда, до 
Комисије за планове), општина Савски 
венац ће се, као и приликом детаљне 
регулације делова око Малешког брда, 
а посебно заштите Парка Бенцион Були, 
штитећи јавни интерес својих грађана, 
трудити да што више оправданих 
примедби нађе своје место у завршном 
документу. а како се јавна расправа 
по питању овог дела Савског венца 
наставља 15. јануара, то ће времена за 
евентуалне измене још бити, како би 
поменути план (који је у суштини негде 
„на пола пута“ између ГуП-а и детаљне 
регулације) у себи обухватио што више 
онога за шта се општина и њени грађани 
залажу.

предлог плана генералне регулације Савског венца

зАштИтА  пАрКоВА И АмбИјЕНтА

општина Савски венац залаже се 
за очување парка на углу ружићеве 
и маглајске улице, као и парка на 
углу улица др. милутина Ивковића 
и љутице богдана, односно против 
продуженја улице динарске 
кроз ово насеље. за очување 
амбијенталних целина, неопходно 

је да се сачува део између улица 
Андре Николића, Васе пелагића 
и пушкинове, део око блока 1 и 
блок 13 (око зграде „пинк“-а), као и 
делове уз улице: Сердар јола, Косте 
рацина, Симе лозанића, Хероја 
милана тепића и део Сењака уз 
Ситничку улицу. 

облАСтИ од поСЕбНог ИНтЕрЕСА
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у протеклој години на Савском венцу извршени обимни радови

ИНтЕНзИВНо И НА СВИм пољИмА

Мегаградитељство: Импозантна петља “Хиподром” спаја Дедиње и Сењак са Мостом на Ади и Новим Београдом 

Ревитализација: Након пуних 40 година мост “Газела” и петља “Мостар” добили су нови живот
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Централна кухиња Предшколске установе “Савски 
венац”: подухват за топле и укусне дечије оброке

Некада ругло читавог града, парк “Луке Ћелавића” је 
након обимне интервенције ново лице Савамале

Естетика: нови “Финансијски парк” поставио је високе 
стандарде у урбаном окружењу

Обновљена фонтана испред “25. маја” сада је, после дуго времена, поново место са кога се пружа најлепши поглед на 
Београд и тачка где се одвијају концерти, представе и фестивали
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За сигурност возача и пешака: Више од 30 саобраћајница, улица, тротоара и пешачких стаза добило је нов асфалт 

Животно окружење: локације “урбаних џепова”, између 
зграда и у насељима, добиле су нове рекреативне садржаје

Подршка: у просторијама Месних заједница одвијају се 
интензивне и бесплатне активности 

Чистоћа: постављање подземних контејнера на 
бројним локацијама извршено је на захтеве грађана
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Основне школе као приоритет: поправка дворишта школе 
“Војвода Путник” један је од највећих захвата који предстоје

У школи “Исидора Секулић” извршене су бројне инвестиције, 
чинећи је једним од најквалитетнијих ђачких окружења

Монтажне учионице нове генерације у дворишту школе 
“Антон Скала” велика су помоћ деци са посебним потребама

Игралишта последње генерације каква су постављена на неколико локација причињавају велику радост малишанима
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Сваког 1. септембра нова генерација првака добија комплетну опрему и ранчеве за полазак у школу

Подршка друштвено рањивим групама и њихова интеграција у заједницу предмет је непрестане бриге 

Квалитетни лаптоп рачунари за сваку генерацију 
“трећака”

Дом за децу без родитељског старања “Дринка 
Павловић” у сталном је фокусу пажње
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Акција “Наша кућа”, којом се уређују улази стамбених зграда, један је од симбола ангажмана општине Савски венац

У Дечијем културном центру “Мајдан” одвијају се бројне 
активности: балет, спорт, хор, глума... Функционисање и 
одржавање “Мајдана” је приоритет ГО Савски венац

Захтеви грађана за интервенцијама у животном 
окружењу: рукохвати на стрмим улицама, који су од 

користи најстаријима, један су од таквих примера

Отвореност, доступност и посвећена сарадња са 
грађанима такође је једна од општинских одлика
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у просторијама го Савски 
венац, 17. децембра је 
одржан округли сто у 
оквиру реализације 
пројеката које 
финансира Европска 

унија - „Ка бољој интеграцији у 
заједницу“ лот1 - запошљавање 
избеглих и интерно расељених 
лица на развоју социјалне службе 
за људе са инвалидитетом и лот4 - 

запошљавање избеглица и интерно 
расељених лица у служби за 
становање уз подршку заједнице за 
људе са инвалидитетом. оба пројекта 
су у сарадњи реализовале го Савски 
венац и Асоцијација за промовисање 
инклузије Србије-АпИ Србије. Скупу 
су присуствовали представници 
ресорног министарства, друштвених 
и невладиних организација, а 
град београд  је представљао 

Ненад матић, градски секретар за 
социјалну заштиту.

учеснике округлог стола је поздравио 
душан динчић, председник ГО 
Савски венац, који је истакао да су 
ова два пројекта изузетно значајна 
за општину, као и за две „осетљиве“ 
друштвене групе, које су повезане 
овим пројектима. Динчић је истакао 
да је заједнички именитељ који 

ГО Савски венац и аПИ Србије одржали округли сто

пројЕКтИ КојИ
јАчАју СолИдАрНоСт
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повезује све учеснике ових хуманих 
пројеката солидарност.

драган лукић из аПИ Србије је 
информисао учеснике скупа о 
свему што је постигнуто овим 
пројектима, како запошљавање 
избеглих и расељених лица, 

тако и оспособљавање лица са 
инвалидитетом, било  путем 
становања уз подршку, било путем 
помоћи у кући. Да је ГО Савски 
венац препознала потребе и једне 
и друге „маргиналне“ друштвене 
групе, говори и чињеница да су 
пројекти продужени и у наредна три 
месеца. у дискусији су учествовали 
представници институција везаних 
за социјални заштиту, координатори, 
интерно расељена лица, лица са 
инвалидитетом, родитељи и рођаци 
ових лица, сви заједно изузетно 
задовољни како се на Савском венцу 
реализују ова два хумана пројекта. 

Као један од важних препрека, поред 
увек недовољних финансијских 
средстава, су и предрасуде које су 

Један од најхуманијих пројеката који је радила општина је успешно приведен 
крају. У наредном периоду, иако у тешкој ситуацији у којој се сви налазимо, 
потрудићемо се уз помоћ Града Београда и Секретаријата за социјалну заштиту 
да нађемо начин да пројекат настави да живи и након престанка финансирања 
од стране еУ.

Наташа грбовић
чланица градског већа

Председник ГО
Савски венац je istakao 

да су ова два 
пројекта изузетно 

значајна за 
општину, као 

и за две „осетљиве“ 
друштвене групе, 

које су повезане 
овим пројектима

још увек присутне у нашем друштву. 
Председник општине, душан динчић 
је нагласио да ће ГО Савски венац 
учинити све што је у њеној моћи да се 

реализација ових пројеката настави, 
али и да се грађани информишу о 
њиховом значају, како би се уклониле 
предрасуде.
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www.doktorovakula.rs
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Када је општина претраживала своју имовину са којом се ништа 
не дешава нашли смо “Докторову кулу” и хтели смо да је оживимо, 
задржавши јој медицинску намену, а са друге стране да учинимо нешто 
корисно.
Нама је одмах било јасно да претходном кориснику, болници “Лаза 
Лазаревић”, она не треба јер је тамо била смештена нека штампарија, 
и никакви медицински радови се нису дешавали. У договору са 
Националним удружењем родитеља деце оболеле од рака НУРДОР и са 
Клиничким центром, одлучили да ту направимо “родитељску кућу”. Реч 
је о идеалном месту за смештај родитеља и деце оболеле од рака, док 
су на терапији, зато што се налази близу Онколошке клинике.
Смисао куће је да деца одлазе на терапију и затим се враћају ту да 
спавају, једу, играју се, уче са својим родитељима, односно да им се 
направи један привремени дом док су у Београду, а не да родитељи 
спавају у парку док се боре за животе своје деце.

душан динчић
председник го Савски венац
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Општина 
Савски венац 
је прва 
београдска 
општина 
која је 

основала Фонд за младе 
таленте, преко кога већ 
пуне четири године 
награђује најталентованије 
младе људе од 12 до 30 
година старости са своје 
територије. Ове године је за 
постигнуте резултате у својим 
областима, или за подршку 
за даље усавршавање, 
укупно 68 младих са Савског 
венца добило награду 
15.000 – 30.000 динара. 
Добитници су из области 
науке и образовања, 
уметности, спорта и стручног 
усавршавања. укупно је у 
2012. години из општинског 
буџета са овом наменом 
уложено 2 милиона динара, 
а сличан фонд награда 
биће на располагању и у 
наредној години. Главни 
циљеви фонда су да 
подржи најуспешније и 
најталентованије, али и 
да их мотивише да својим 
развојем допринесу бољитку 
свог окружења, локалне 
заједнице и читавог друштва.

наГраЂЕнИ За ПОСТИГнуТЕ 
рЕЗулТаТЕ у ОБлаСТИ ОБраЗОВаЊа, 
КулТурЕ И уМЕТнОСТИ
Кристина Петровић 

јелена Шимпрага 

лео Борисављевић 

Ђорђе Огризовић 

јанко Вукотић 

алекса Вукотић 

ана Каличанин 

Милица Димитријевић 

Драгана Ћипријановић 

Маја Пантић 

Владимир Миленковић 

никола Ћирић 

Милица јеличић 

Павле Ђоновић 

Данило Петровић 

Сташа Бајац 

анђелка радојевић 

Стефан Стојковић

наталија Танасковић

наГраЂЕнИ За ОСТВарЕнЕ 
рЕЗулТаТЕ у СПОрТу у 
ПОјЕДИнаЧнИМ ТаКМИЧЕЊИМа
андреа арсовић

Вук Матовић

Теодора Пушић

јелана јаношевић

Владимир Мања

јелена Зељaјић

александар Шофранац

Селена Милић

Барбара абдурахмани

немања јовановић

Давид Мијатовић

Ђорђевић Петар

Тијана Милојевић

подршКА НАјбољИмА

Фонд за младе таленте 

Интернационални конгрес Европског парламента младих у Амстердаму

„Наредни конкурс за младе таленте са Савског венца 
планирамо за пролеће 2013. године, и надамо се још 
већем одзиву.“

горан богуновић, члан 
општинског већа
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Ђорђевић јована

Филип Кудуз

Катарина Бановић

наГраЂЕнИИ За ОСТВарЕнЕ 
рЕЗулТаТЕ у СПОрТу у ЕКИПнИМ 
ТаКМИЧЕЊИМа
Борис радека           

Миљан Дрекаловић 

Игор Бућић 

Миодраг Павличек

Горан Влајковић

Милица Ђоровић

јелена Ђоровић

лука Миљанић

анђела арсовић

ПОДржанИ За уСаВрШаВаЊЕ у 
раЗлИЧИТИМ ОБлаСТИМа
лука Младеновић 

новак Миљковић 

Софија недић 

Михаела Вујновић 

Стасја Станишић 

јовановић Деана 

Милица Гајић 

Борис Петковић 

Дејан лазић 

Петар јовановић 

нина Галић 

ана Максимовић 

невена Поповић 

небојша јовановић 

урош ракић 

Ђорђе ракић

Соња Цонић

Ирена Цонић

Сандра Стојановић

Миљана Баћевић

анђелија Павловић

Симонида Милутиновић

јелена Илић

Слађана Милутиновић

у склопу спровођења 
локалног акционог 
плана за младе, а 
у циљу превентиве 
у борби против 
наркоманије, током 

новембра и децембра у сали 
општине Савски венац одржано 
је шест једноипочасовних 
предавања на ову тему, којима 
су присутвовали ученици 
седмих и осмих разреда свих 
савсковеначких основних школа. 
пројекат су заједно спровели 
дечји форум Адфор, Канцеларија 
за младе и општина Савски венац.

најстаријим основцима су о 
злоупотреби психоактивних 
супстанци говорили Оливер 
Видојевић, психијатар у Клиници 
за децу и адолесценте Института за 
ментално здравље, и представници 
МуП-а који се борбом против 
наркоманије баве у Полицијској 
станици Савски венац. Том 
приликом осветљени су друштвени, 
медицински, психолошки и правно-
безбедносни аспект уживања дрога, 
уз навођење примера са којима 
су се предавачи, али и сами ђаци, 
сусретали. Третирајући проблем 
наркоманије из различитих углова, 
предавања о овој, нажалост веома 
актуелној теми, заокупила су 
пажњу основаца. О томе говоре 
њихова бројна питања, запажања 
и дискусија која се развијала након 

предавања. Како је основни циљ 
пројекта била превенција у борби 
против психоактивних супстанци, 
као учесници су одабрани седмаци 
и осмаци, јер сва истраживања на 
овом пољу говоре да су то и тзв. 
„улазна“ годишта у којима се млади 
најчешће први пут сусрећу са овом 
опасношћу. Колико је тема озбиљно 
схваћена од стране општине 
говори и податак да су појединим 
предавањима присуствовали 
и председник општине Душан 
Динчић, председник Скупштине 
општине александар Павловић, као 
и чланови Општинског већа Горан 
Богуновић и Дарко Чуданов.

зАштИтА дЕЦЕ И млАдИХ 
у прВом плАНу

превентива

„Општина ће у 2013. години наставити 
да сарађује са удружењима на побољшању 
безбедности и свеукупног положаја деце и 
младих“

Александар павловић, 
председник Скупштине општине

бЕзбЕдНоСНИ прогрАмИ

Стављајући безбедност деце и 
младих у фокус својих активности, 
општина Савски венац је ове јесени 
организовала и циклус предавања 
о заштити на интернету. тиме је 
препозната потреба да се деца 
сачувају од све већих ризика 
које са собом носи злоупотреба 
модерних технологија. предавања 
су инспирисала ученике основне 
школе „радојка лакић“ да на 
ту тему припреме и на СВурФ-у 
изведу едукативну позоришну 
представу „у замци фејсбука“, за 
које су добили једну од награда.
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чИшћЕњЕ НАНоСА
Списак локација на којима општински тимови уклањају снег

Уколико Ви или неко од 
чланова Ваше породице, 
пријатеља или комшија 

не можете да очистите 
снежне падавине испред 
улаза у Вашу зграду или 

кућу, пошаљите мејл на 
адресу pitanja@savskivenac.

rs или позовите 011 2061 
800 и приликом првог снега 

општински тимови ће 
очистити наносе потпуно 

бесплатно.

лОКаЦИја
1. Кнеза Милоша бр. 67-69
2. Вишеградска бр. 83
3. Стјепана Филиповића - Прокоп
4. Др Милутина Ивковића
5. Кронштатска према Драјзеровој
6. Степениште поред пијаце према Бул. Вој. 

Мишића
7. Чакорска лацковићева
8. Толстојева
9. Пастерова
10. Делиградска
11. ресавска
12. Милоша Поцерца
13. Динарска - школа
14. Косте Главинића 2
15. Др М. Ивковића - школа
16. Васе Пелагића од пијаце до Топчидерске 

звезде
17. Гучевска
18. Гаврила Принципа 42 - школа
19. Бошка Петровића 6 - школа
20. Василија Гаћеше 2а - школа
21. ресавска бр 61. - школа
22. александра Костића - школа
23. Др александра Костића 1 - школа
24. Петра Чајковског 2а
25. С. Марковића бр. 33 - школа
26. Војводе Миленка бр. 33 - школа
27. Сењачка 31 - школа
28. Љубе јовановића - школа
29. Теодора Драјзера - школа
30. ресавска 85 - школа
31. Вишеградска - школа
32. Крупањска - школа
33. Љутице Богдана - прилазне стазе
34. Тротоари испред обданишта
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градска општина Савски венац 
организује низ бесплатних 
садржаја за житеље 
општине, прилагођене свим 
узрастима и друштвеним 
групама.

највећи број бесплатних програма 
и садржаја се реализује у месним 
заједницама широм општине, почев од 
2007. године, и познате су као акција 
„Све за Џ“. Тако житељи месне заједнице 
„Зелени венац“ три пута недељно на 
располагању имају тренинге аеробика, 
док у просторијама МЗ „4.јули“ на 
располагању имају: пикадо, стони тенис, 
мачевање и теретану. у МЗ „Стеван 
Филиповић“ организује се гимнастика 
за старије, док се у МЗ „Топчидерско 
брдо-Сењак“ игра стони тенис. у МЗ 
„Дедиње“ постоји курс енглеског језика 
за старије. Од недавно, у сали Дома 
здравља „Савски венац“ одржавају се 
часови јоге, док се од децембра уводи 
нови терапеутски програм вежбања 
у води за децу са инвалидитетом са 
називом „Деци годи вежбање у води.“

Када је медицинска заштита у питању, 
у свакој месној заједници једном 

недељно, по устаљеном распореду је 
организовано дежурство патронажне 
сестре , која уз мерење крвног притиска, 
суграђанима пружа и медицинске савете. 
По месним заједницама прикупља се и 
дистрибуира добро очувана гардероба 
за суграђане у стању социјалне потребе. 
Преко својих месних заједница ГО 
Савски венац организује и обележавање 
многобројних значајних празника и н 
датума(нова година,Божић,ускрс,Дан 
заљубљених, Дан жена, Дан старих...), 
као и комуникација са председницима 
скупштина стамбених зграда. Општина 
велику пажњу посвећује својим 
најмлађим суграђанима. Тако је за 
ученике трећих и четвртих разреда 
основних школа једанпут недељно 
организована бесплатана школа 
пливања, на базену Ватерполо клуба 
„Партизан“. Такође, два пута недељно 
у  росторијама школа одржава се школа 
шаха за ђаке, док се школа каратеа 
за децу и омладину, одржава три 
пута недељно, у сали ОШ „радомир 
Путник“.ДКЦ „Мајдан“ организује низ  
бесплатних активности за децу, као 
што су: креативна гимнастика(за децу 
предшколског узраста), школа одбојке за 
децу од 9 до 14 година, школа кошарке 

за децу од 8 до 10 година, као и школа 
фудбала за децу од 6 до 11 година.  ГО 
Савски венац још од 2007. године у 
континуитету сваког месеца, обезбеђује 
додатну помоћ корисницима народне 
кухиње са Савског венца, односно свима 
онима који су ово право остварили 
решењем Центра за социјални рад, тако 
да да социјално најугроженији сваког 
месеца добијају  помоћ у прехрамбеним 
и хигијенским пакетима. Тренутно, 
ово право остварује 181 корисник. Већ 
годину дана активно ради Волонтерски 
сервис ГО Савски венац. у овом тренутку 
је у сервису  је 60 активних  волонтера 
који пружају помоћ у набавци хране и 
лекова,углавном старијим корисницима.

Почетком школске године сви ученици 
првог разреда од општине добијају на 
поклон школске ранчеве са комплетним 
школским прибором. Свим ученицима 
трећег разреда девет основних 
школа(6 редовних и 3 „специјалне“) 
општина сваке године поклања лап-топ 
рачунаре. Сваког јануара се организује 
свечаност на којој шест наставника 
основних школа добија новчане 
nаграде, након што их на претходно 
спроведеној анонимној анкети њихови 
ученици прогласе за нај-наставнике. 
Сваког 8.марта, испред зграде општине 
организује се осмомартовски базар-
традиционална продајна изложба 
ђачких рукотворина.

у оквиру манифестације „Мала матура-
велико срце“, општина организује 
крстарење бродом Савом и Дунавм, 
уз пригодан забавни програм за 
мале матуранте са Косова и њихове 
домаћине, ученике савсковеначких 
школа. Почетком маја, већ две године 
заредом, ГО Савски венац организује 
Сајам средњих школа у парку „Мањеж“, 
на коме се средње школе са Савског 
венца представљају свршеним 
основцима. на завршетку сваке школске 
године, ученицима који су завршили 
осми разред, ГО Савски венац додељује 
награде на прикладној свечаности.

бЕСплАтНИ САдржАјИ зА грАђАНЕ

од аеробика и пикада, до пливања и кухиње
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Свечаније и много 
раскошније него 
претходних година 
дечји културни центар 
„мајдан“ организовао 
је 28. децембра, у 

својој великој сали, Новогодишњи 
програм у ком су се представила 
деца из уметничких школа из 
његовог окриља. 

Пред препуном салом која је извођаче 
често прекидала аплаузом и, где год 
и кад год је то било могуће, са њима 
пљескала у ритму, Школа певања 
„Београдски глас“ александре Ковач 

извела је беспрекорно увежбану 
групну песму „Hey Baby“, Школа игре 
балеринe ашхен атаљанц одушевила 
је све модерном балетском 
кореографијом, баш као и „Студенти 
ритма“ – брејк-денс плесна група, 
која је публику довела до усхићења 
својим акробатским играњем, док је 
БИТЕФ - Денс театар извео део плесне 
представе „Капетан Џон Пиплфокс“. 
Деца из Школе глуме Вање Ејдус 
извела су једну ефектну једночинку, 
а девојчице из Школе ритмичке 
гимнастике „Партизан“ представиле 
су се групним и појединачним 
спортско-играчким нумерама. Овај 

атрактивни једночасовни програм 
затвориле су Сестре Смиљковић и 
група TNT из Мале школе рокенрола, 
која је своје прво одељење (данас их 
има већ неколико) отворила баш у 
„Мајдану“

Програм је водио глумац Срђан 
јовановић, а у галеријском простору 
„Мајдана“ истовремено је била 
постављена изложба деце која 
ту похађају ликовну и Креативну 
радионицу, као и Мајдаоницу и 
Међугенерацијски дневни центар. 
Свој „кутак“ у холу ДКЦ имали су и 
полазници Школе језика FLTS који су, 

„мАјдАН“ млАдИХ тАлЕНАтА

Новогодишњи програм „поклон за поклон“ у дKЦ
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заједно са својим професоркама, у 
улогама кувара, служили чај и колаче 
у духу празника земаља чији се језици 
уче у овој школи (енглески, француски, 
италијански...).

И да све буде у празничном духу 
даривања, цео програм имао је и 
хуманитарни карактер, тако што 
су посетиоци програма донели 
играчке, филмове, видео-игрице 
и друге поклоне, који ће касније, 
у сарадњи са организацијом 
нурДОр (национално удружење 
родитеља Деце Оболеле Од рака) 
бити прослеђени Дечјем одељењу 
Онколошке клинике и родитељској 
кући. За узврат, свим дародавцима, 
деца која у „Мајдану“ похађају неке 
од поменутих радионица и школица, 
поделила су поклоне које су ту сама 
направила.

Била је то у суштини дивна 
презентација већине садржаја који 
се младима нуде у овом дечјем 
културном центру, а одзив публике, 
у којој је било и доста малишана из 
савсковеначких вртића, од којих ће 
многи пожелети да се укључе у неки 
од ових програма, изненадио је и 
саме организаторе. 

- Ово је и за нас који радимо 
у „Мајдану“, рекао је о овом 
новогодишњем програму његов 
директор Иван југовић, једно 
ново искуство, јер иако смо знали 
шта све у својој кући имамо, ипак 
овако, у склопу једног програма, 
то је деловало још спектакуларније 
и лепше. И зато ћемо се убудуће 
трудити, не само да овакви програми 
буду још боље, него и чешће 
организовани. јер, реакција публике, 
која је све време учествовала и 
својом подршком „носила“ младе 
извођаче, недвосмислено говори да 
је све ово што се у „Мајдану“ ради 
и лепо и квалитетно и сврсисходно. 
И зато бих, задовољан урађеним 
и овде виђеним, пожелео свим 

младим талентима, посетиоцима и 
учесницима програма у „Мајдану“, 
као и бројним пословним 
партнерима и пријатељима Дечјег 

културног центра, срећну нову 2013. 
годину и Божићне празнике у нади 
да ћемо се и убудуће виђати у још 
лепшем светлу.
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НоВА ИСКрА, први дизајн инкубатор у 
региону намењен професионализацији 
младих дизајнера и архитеката, као 
и повезивању креативног и сектора 
производње, свечано је отворен 6. 
децембра у присуству бројних партнера и 

пријатеља.
Дизајн инкубатор нОВа ИСКра је јединствени мулти-
функционални радни простор намењен подршци младим 
креативцима из сфера дизајна, архитектуре, ентеријера, 

визуелних комуникација и сродних области. јединствена 
појава ове врсте и у читавом региону, нОВа ИСКра је први 
реализовани “co-working” концепт на нашим просторима 
- професионалци из сфера дизајна и архитектуре имаће 
прилику да користе просторне и техничке ресурсе за 
свој индивидуални рад, као и да узму учешћа у бројним 
пројектима и програмима које нОВа ИСКра планира да 
реализује кроз партнерства са водећим домаћим и страним 
компанијама, школама, институцијама и експертима.

Први дизајн инкубатор у региону

отВорЕНА “НоВА ИСКрА”
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Људи који стоје испред пројекта нОВа ИСКра већ две 
године упорно раде на реализацији ове несавкидашње 
идеје, и коначно су омогућили да нОВа ИСКра почне са 
радом. Они су: Марко раденковић - Генерални менаџер; 
Миљан Пељевић - Designers Lab координатор; нана 
раденковић - Creative Hub координатор; реља Бобић - 
Програмски менаџер; никола Грујић - GM Pacific Region Of-
fice; неда Шорак - Пројектни координатор; Бојана Љубишић 
- Media & PR; Тамара Тодорић - Design Library координатор; 
александра Савановић - Пројектни менаџер; Кристијан 

Шујевић - Програмски координатор; Дејана Поповић - Indus-
try Hub Координатор.

Пројекат су, поред Градске општине Савски венац, у његовој 
раној фази подржали и Телеком Србија, Ерсте Банка, ИКЕа, 
Симпо-Шик, јТИ и Guardian Inglass. Главни технички партнер 
Дизајн инкубатора нОВа ИСКра је компанија Самсунг, уз 
остале техничке партнере: SBB, Dremel, Canon, Division, Art 
Media Group, Geze, Global Press, AWS, Doncafe, Стакларија 
Павле, Ecolab i Beohouse. То су управо и компаније са којима 
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ће бити остварени први конкретни 
партнерски пројекти у будућности.

независна иницијатива групе менаџера 
у култури и креативаца више од две 
године је припремао почетак платформе 
нОВа ИСКра, а највећи подухват у 
том процесу била је реконструкција 
и опремање простора у коме је овај 
концепт и спроведен у дело. уз подршку 
Градске општине Савски венац, као и 
бројних домаћих и страних компанија 
које су препознале и подржале ову 
иницијативу, простор од 350м2 у 
улици Гаврила Принципа је комплетно 
реконструисан према пројекту 
архитектонског студија Петокрака.

Целокупно деловање нОВЕ ИСКрЕ 
биће каналисано кроз три сегмента: 
DESIGNERS LAB (директни корисници 
простора нИ), CREATIVE HUB (мрежа 
професионалаца из домена дизајна и 
архитектуре) и  INDUSTRY HUB (мрежа 
партнерских компанија и произвођача).

Концепт нОВа ИСКра по први пут је 
представљен јавности у фебруару ове 
године, када је расписан и конкурс за 
коришћење простора. ускоро ће бити 
расписан нови конкурс и оформљена 
листа кандидата. Детаљи се могу 
пронаћи на новом сајту www.no-
vaiskra.com
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представници градске општине Савски 
венац, на челу са Владимиром 
Новаковићем, замеником председника 
општине, уручивали су 28. новембра, као 
и неколико претходних година, огрев 
избеглим и расељеним лицима са своје 

територије, из средстава обезбеђених преко Комесаријата 
за избеглице.
    Том приликом седам избегличких породица широм 
Савског венца добило је по две и по тоне огревног дрвета, 

да би потом и16,5 тона угља било додељено породицама 
које живе у непризнатом колективном центру, у рашкој 
улици бб, на Бањици.
    Више од саме помоћи, коју им општина Савски венац 
редовно пружа сваке године, ове породице биле су дирнуте 
пажњом и самом посетом општинских челника који имају 
разумевања за њихов тежак положај.
    Овом већ устаљеном акцијом, наравно, није исцрпљена 
брига о избеглицама и интерно расељеним лицима која живе 
на Савском венцу. републички Комесаријат за избеглице 

помоћ зА СВЕ угрожЕНЕ
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током лета је, наиме, расписао јавне позиве на које се, у 
складу са својим локалним акционим планом, јавила и ГО 
Савски венац и том приликом за програме намењене интерно 
расељеним лицима (са Косова и Метохије) и избеглицама 
(из Хрватске и Босне и Херцеговине), уз сопствено учешће 
од десет процената, обезбедила два пута по 2,4 милиона 
динара. Та средства опредељена су за програм доделе 
помоћи кроз економско оснаживање породица, путем 
набавке алата и машина за покретање сопственог бизниса. 
на први Конкурс, за интернно расељена лица, јавило се 18 

породица и већ је спроведена јавна набавка по којој ће  те 
породице добити машине и алате (већ према томе шта је 
ко „тражио“) у просечној вредности од по 150.000 динара, а 
ради покретања сопственог посла.

Истовремено, у складу са политиком јаке бриге за све 
угрожене групе, функционери ГО Савски венац су у 
протеклим данима пред предстојеће празнике најпре 
поделили пакете са храном, а затим и пакетиће за децу 
слабијег материјалног стања на представи у ДКЦ “Мајдан”.
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у периоду од 16. до 
18. децембра 2012. 
године, у дому 
здравља „Савски 
венац“ су боравили 
оцењивачи Агенције 

за акредитацију здравствених 
установа Србије и том приликом 
је спроведена реакредитација ове 
здравствене установе.

Треба рећи да је Дом здравља „Савски 
венац“ акредитован још 2008. године. 
Потврду квалитета рада је добио међу 
првим здравственим установама у 
Србији и оцењен је као дом здравља 
са највишим стандардом квалитета за 
домове здравља до 50.000 становника. 

у свом тродневном раду, спољашњи 
оцењивачи су имали прилику да се 
упознају са процесом спровођења 
здравствене заштите грађана на 
примарном нивоу који реализује Дом 
здравља „Савски венац“, да оцене 
напредак у односу на претходни 
период, уочи новине у подизању 
квалитета услуга, као и да се упознају 
са резултатима у очувању и унапређењу 
здравља корисника и становника 
општине Савски венац. 

Спољашњим оцењивачима су такође 
предочене потешкоће у реализацији 
медицинских услуга и техничког 
одржавања, као и начини на који 
менаџмент дома здравља успева да их 
превазиђе.

Велику помоћ и подршку у раду дому 
здравља пружа и локална заједница, 
тако што општина Савски венац изналази 
могућности да подржи одржавање 
пружања услуга са високим стандардом. 
Саму припрему за акредитацију установе 
ГО Савски венац је помогла својом 
донацијом за опремање објеката и 
набавку потребне опреме.

Оцењивачи су имали прилику да 
разговарају и са три фокус групе( 
корисници, представници локалне 
самоуправе и заједнице),који су им 
изнели своје виђење рада дома здравља, 
као и свој допринос у одржавању 
квалитета услуга.

у завршном обраћању запосленима, 
представници агенције су истакли 
да на основу показатеља квалитета 
Дом здравља „Савски венац“ и даље 
држи примат у одржавању стандарда 
пружања здравствених услуга, пратећи 

најсавременије токове у медицини 
и успешно држи корак у техничкој 
опремљености са могућностима нашег 
здравственог система.

Дани акредитације Дома здравља Савски венац

СтАНдАрд уСлугА
НА ВИСоКом НИВоу
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1) почетна станица - улица 
Драгана Манцеа, окретница на 
раскрсници са Гучевском
2) II станица - Д. Манцеа и 
Стевана Филиповића
3) III станица - раскрсница 
Хумске и Динарске
4) IV станица - Др. Милутина 
Ивковића (на уласку у сквер 
аутокоманда, односно 
између Љутице Богдана и Бул. 
Ослобођења)
5) V станица - постојеће ГСП 
стајалисте у Бул.Ослобођења 
код стадиона Црвене Звезде
6) VI станица Генерала 
Павла јуришића Штурма код 
раскрснице са улицом Бањички 
венац
7) VII станица - Генерала 
Павла јуришића Штурма код 
раскрснице са Симе лозанића
8) VIII станица - Генерала Павла 
јуришића Штурма на уласку у 
Црнотравску улицу (код старе 
окретнице тролејбуса)
9) IX станица - код раскрснице 
улица рашка и Михаила 
аврамовића
10) X станица - код раскрснице 
Флоре Сендс и Михаила 
аврамовића 2.део
11) XI станица - код раскрснице 
Милоја Ђака и Омладинске
12) XII станица - на половини 
улице Милоја Ђака
13) последња станица - 
стара окретница у Михаила 
аврамовића (код раскрснице са 
Милоја Ђака)

Оправданост ове линије је у томе што повезује два велика 
насеља Савског венца - Малешко брдо и Омладинско 

насеље - са осталим деловима општине и града, а с 
посебним обзиром да оба насеља немају никакву ГСП 

линију. уколико би се увела ова линија обезбеђује 
се директна повезаност и даље конекције на 
постојеће ГСП линије, али највише омогућује 

ђацима из чак четири насеља - Стевана 
Филиповића, Малешког брда, Љутице 

Богдана и Омладинског насеља - 
да имају градски превоз до две 

основне школе, “Војвода 
Мишић” и “Војвода 

Путник”.

ИНИЦИјАтИВА општИНЕ
зАХтЕВ зА уВођЕњЕ АутобуСКЕ лИНИјЕ 

од мАлЕшКог брдА до омлАдИНСКог НАСЕљА

www.savskivenac.rs 29
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ученици средњих школа са општине Савски 
венац цртали су претходна три дана графит 
у мостарској улици у Савамали у сарадњи 
са стрит арт уметницом тКВ. ова акоција 
организована је у оквиру пројекта “Креативне 
радионице Савског венца“.

Као припрема за цртање графита одржана је радионица у 
Студентском културном центру, где су полазници радили 
скице, истраживали различита места погодна за уметничке 
интервенције, упознавали се са битним примерима уметности 
у јавном простору.

на овај начин омогућује се средњошколцима да добију 
прилику да реализују своје идеје, саопште своје ставове 
суграђанима и допринесу изгледу општине на којој живе или 
се школују.

- Такође, овакав приступ уметности у јавном простору може 
да допринесе подвлачењу јасне разлике између графита као 
уништавања јавног простора и графита који служе за креативно 
исказивање ставова уметничким средствима и представљају 
једну од признатих компоненти савремене визуелне уметности 
- каже водитељка радионице ана недељковић.

“Креативне радионице Савског венца“

СрЕдњошКолЦИ 
ЦртАлИ грАФИтЕ
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Када је пре три године, 
школа за бродарство, 
б р о д о г р а д њ у 
и хидроградњу 
конкурисала за пројекат 
NELI (о чему смо на 

страницама нашег Информатора већ 
неколико пута писали) мало је ко 
веровао да ће та прича имати тако 
позитиван епилог, па је сем општине 
Савски венац нико није ни подржао.

а ствари су се по Бродарску школу (како 
је у граду сви знају и називају) развијале 
изузетно повољно, па је у међувремену из 
претприступних фондова Европске уније 
стигло око 85.000 евра строго наменских 
средстава, за пројекат који се односи 
на образовање и стручност бродске 
посаде. Овај пројекат, као део акционог 
плана Еу за развој пловидбе на Дунаву, 
у ком се Бродарска школа бавила делом 
везаним за образовање и стручност 
бродске посаде, проузроковао је да то 
буде и прва београдска средња школа која 
својим ђацима нуди могућност учења на 
даљину, што су код нас до сада увели само 
поједини факултети. у склопу њега ту је и 
више од хиљаду (преведених) страница 
„суве“ струке, практично најновијих 
научно-техничких достигнућа из ове 

области, добијених од партнера на овом 
пројекту из аустрије. Тиме је створена и 
завидна информационо-стручна база, 
као подршка за Е-learning и увођење 
савремених технологија у свакодневни 
рад, па су по логичном следу догађања 
и посебне учионице у школи опремљене 
најсавременијом компјутерском 
опремом, а више од половине наставника 
(њих 24-оро) прошло обуку за писање 
материјала за електронско учење. Тако 
су се стекле и могућности за, рецимо, 
ученике који нису из Београда, а потребно 
им је дошколовавање, доквалификација 
или преквалификација, да се за ту сврху 
све до самих испита, који ће се и даље 
обављати у школи, припремају преко 
компјутера. а додатним обогаћивањем 
програма е-учења ускоро треба очекивати 
и да Бродарска школа преко интернета 
организује и обуку за водитеље јахти или 
управљање моторним чамцима, што јој 
отвара додатне могућности за бољи и 
плодотворнији рад.

Као плод овог успеха, где је међу 14 
партнера у пројекту Бродарска школа 
сврстана међу три најбоља, недавно 
је стигло и Признање националне IPA 
координације Владе републике Србије 
„за добро управљање, ефективност, 

релевантност и одрживост показану 
пројектом NELI – Мрежа образовних 
институција у области унутрашњег водног 
транспорта на реци Дунав, подржана 
савременим методама наставе“. у тексту 
овог Признања каже се и „Ваша преданост 
и труд, као и постигнути резултати, су 
пример свима који доприносе европској 
будућности Србије“.

Осим што су средствима добијеним 
из овог пројекта значајно унапредили 
наставу, кадровски и технички је 
модернизовали, па је о томе Канцеларија 
за европске интеграције чак снимила и 
документарни филм (који се може видети 
на ју-тјубу) и уврстила се међу најбоље 
протагонисте интенције Министарства 
просвете усмерене ка новим сајбер-
генерацијама ученика који потпуно 
друкчије размишљају, Бродарска школа је 
од целе ове „приче“ имала и разне друге 
користи. јер, не само да јој је порастао 
општи рејтинг, што се манифестујуе кроз 
све веће интересовање ученика за упис у 
њу, него и њихов све већи просек оцена.

- Овим пројектом вишеструко смо 
проширили круг пријатеља и кроз 
размену искустава створили мрежу 
институција које заједнички делују у 

смеру стварања бољих услова 
за рад и квалитетнију наставу, 
која ученике припрема за бољу 
будућност, а самим тим им 
нуди и боље и веће шансе за 
посао, каже у разговору за наш 
Информатор Татјана Ђокић, 
директорка Бродарске школе.

СИмпозИјум КоХлЕАр 
ИмплАНт ИНФо удружЕњА

уз признање бродарској школи

ВИшЕСтруКЕ КорИСтИ од пројЕКтА NELI

„Кроз све ове активности Бродарска школа је имала 
и сталну подршку општине Савски венац, која ће се, 
наравно, наставити и даље, не само у овом него и 
кроз разне друге пројекте и активности“

предраг Кузмановић
заменик председника Скупштине општине
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шести по реду 
Савсковеначки 
урбан фест - СВурФ 
2012. на ком је у 
протеклих месец 
дана учествовало 

око 800 младих талената са Савског венца, 
али и из целог београда, па и његове 
околине, завршен је спектакуларно 18. 
децембра у сали тетара 78, програмом у 
ком је учествовало 20-ак рок-бендова као 
и неколико кратких театарских пројеката 
и музичко-сценских тачака. 

у три уметничке области овогодишњег 
СВурФ-а видели смо укупно 57 младих 
рокенрол бендова, 25 позоришних 
представа и пројеката и око 120 

ликовних радова на изложби која је још 
увек у току. на овогодишњем СВурФ-у 
учествовале су све основне и већина 
средњих школа са Савског венца, али 
и десетак београдских гимназија и 
још тридесетак средњих школа, као и 
бројни студенти са разних факултета и 
уметничких академија. Било је учесника 
и из околине Београда, из лазаревца, 
Младеновца, па и Крагујевца, а по први 
пут у позоришном делу имали смо и 
сјајне представе два дечја вртића, тако 
да се СВурФ из године у годину шири у 
свим правцима.

 рОК-ВЕЧЕ у СКЦ-у
 Овогодишњи СВурФ званично је почео 
у петак 23. новембра, у присуству преко 

хиљаду гледалаца који су се то вече 
смењивали у великој сали СКЦ-а, рок-
маратоном у ком је учествовало 57 младих 
бендова са Савског венца, али и из целог 
Београда и околине. И сам одушевљен 
позитивном атмосфером и бројношћу 
младих рокера, којима је поручио да 
истрају и пожелео пуно успеха, вече је 
отворио Момчило Бајагић – Бајага, њихов 
комшија са Топчидерског брда. 
Потврђујући своју подршку овој 
манифестацији, на бини су се после 
Бајаге тимски појавили и представници 
општине, предвођени Браниславом 
Пејчићем, начелником управе ГО 
Савски венац и његовом заменицом 
Иваном Петковићем, са екипом у којој 
су још били и: заменик председника 

завршен шести Савсковеначки урбан фест – СВурФ 2012.

од роК-мАрАтоНА
до тЕАтрА НА бИС   



www.savskivenac.rs 33

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

општине Владимир новаковић, заменик 
председника Скупштине општине Предраг 
Кузмановић, чланови Општинског већа 
Горан Богуновић и Дарко Чуданов, 
Мијодраг јањић, заменик директора ДКЦ 
„Мајдан“, Зорица Штуловић, начелница 
Одељења друштвених делатности које 
и организује СВурФ, као и други који 
су овај хепенинг пратили из публике. 
Поздрављајући притом учеснике и 
публику, Бранислав Пејчић је истакао 
како општина Савски венац има одличну 
сарадњу са својим школама и пуно пажње 
поклања младима, организујући за њих 
бројне акције и манифестације, од којих је 
СВурФ најмасовнија и најпознатија.   

у шесточасовном програму, потом, 
смењивали су се бендови различитих 
година и рок-усмерења, од деце која су тек 
други-трећи разред основне, до старијих 
омладинаца и студената који су изводили 
популарне поп-хитове, преко хард-рокера, 
металаца, хип-хопера, алтернативаца или 
представника синфо-рока; са  осмочланим 
гудачким оркестром „Виво“, састављеним 
од ученика београдских музичких школа, 
од бендова пониклих у Малој школи 
рокенрола, до кантаутора и сонграјтера 
који су наступали са својим ауторским 
песмама.

Чланове жирија, у ком су били: блуз 
певачица Драгана Мицковић и Зое 
Кида из бенда „Земља грува“, аца 
Селтик из „Ортодокс Келтса“, као и рок-
новинари Бане локнер, Бранко рогошић 
и Душко антонић, посебно су, побравши 
суперлативне оцене, одушевили: 
тридесеточлани хор-оркестар „Џамбо 
ђембе“ са Звездаре, као и  анастасија 
Кнежевић из школе „Стефан немања“, 
Сестре Смиљковић, ана Марић и 
јана николић (све бивше ученице 
савсковеначких основних школа, а данас 
махом у мизичким школама). Запажена 
и успешна била је и група основаца ТNТ, 
као својеврсни и вероватно најмлађи Trib-
ute band групе AC DC, бенд  „лепотица и 
звери“ из лазаревца, али и вишеструко 
талентовани појединци, попут јане 
Бацић из Гимназије Свети Сава, која је 
проглашена за најпозитивнију личност 
ове рок-вечери, јована Пантића, који 
се, између осталог, „дрзнуо“ да свира и 
пева нумере  Смак-а и Пинк Флоид-а, све 
до преслатких „Ватрених девојчица“ из 
ОШ „Војвода Мишић“, које су тек трећи 
разред, а за свој наступ су чак увежбале 
и занимљиву кореографију, као и многих 
других који су својим наступима обогатили 
и улепшали ово сјајно вече.          

ПОЗОрИШнИ ДанИ 
Позоришна смотра почела је у недељу 
25. новембра у сали Театра 78, са 12  
представа и мини-пројеката у трајању од 
три до 30 минута. жири и публику, која 
се тога дана смењивала у сали, поред 
бројних сјајних појединаца, посебно 
су (свака на свој начин) одушевиле 
представе: „Случај Црвенкапица“, основне 
школе „П.П.Његош“, „Весело поврће“ из 

ОШ „р.лакић“, „Син јединац и свевишње 
вишње“ из ОШ „Исидора Секулић“, 
„Скидање ружичастих наочара“ из ОШ 
“В.р. Путник“ и „Представа“ из Четврте 
гимназије.

у суботу 1. децембра у истој сали, 
кроз коју је и тога дана прошло преко 
хиљаду гледалаца, „одигран“ је други 
позоришни дан. у шесточасовном 

програму изведено је 13 представа, и то: 
једна мини-кореодрама из дечјег вртића, 
три представе дечјих школа глуме и 
плеса, пет представа основних и четири 
из средњих школа са Савског венца. у 
овом квалитетном фестивалском дану 
публику и жири највише су одушевила 
деца из вртића „Пчелица“, чланови 
дечјег драмског студија „Огледала“, 
ученици Војне гимназије са две кратке 
али ефектне мини-представе и ученици 

средње уметничке школе арТИМЕДИа 
са последњом од своје три изведене 
једночинке.
   Представе и њихове актере оцењивао је 
позоришни жири у ком су били: редитељ 
Србољуб Божиновић, глумци Марија Круљ 
и Милош Ђуричић, јелица Илић, референт 
за културу у Општини Савски венац, 
драматург Мина алексић, сниматељ арТ 
телевизије жарко Маринковић и Душко 

антонић, позоришни продуцент, оснивач 
и организатор СВурФ-а.

лИКОВна ИЗлОжБа
у среду 5. децембра, у свечаној сали 
Градске општине Савски венац, отворена 
је  ликовна изложба. Поздрављајући 
присутне и зажелевши СВурФ-у да још 
дуго тако успешно траје, одушевљен 
радовима које је видео, изложбу је 

отворио Предраг Кузмановић, заменик 
председника Скупштине општине Саваски 
венац. 
   За овогодишњи ликовни део СВурФ-а 
пријављено је 150-ак радова, од којих је  
изложено њих око 120, рађених на тему 
Савског венца или самог СВурФ-а. За 
учеснике ове изложбе штампан је каталог 
са свим изложеним радовима, а најбољи 
од њих, по избору стручног жирија, 
поред награда и диплома, заступљени су 
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и у календару, као и на новогодишњим 
честиткама општине Савски венац.
Изложене ликовне радове оцењивао је 
жири у ком су били: академске сликарке 

Зорка антонић, ана недељковић и 
ана Ђаповић, графички дизајнер Иван 
Георгиев и Мијодраг јањић, заменик 
директора Дечјег културног центра 
„Мајдан“ и председник општинске 
Комисије за културу.

СВурФ-ТЕТар на БИС
у жељи да љубитељима позоришта у 
Београду приреде једно специјално 
театарско изненађење, организатори 
СВурФ-а, одлучили су да 15. децембра по 
први пут организују СВурФ-Театар на бис. 
Овај двочасовни спектакуларни програм 
био је у неку руку ретроспектива најбољих 
представа које из разумљивих разлога 
не могу на прави начин и у целини бити 
виђене на Завршној вечери.    

Програм су отворили ученици ОШ 
„В.р.Путник“ својом тинејџ-комедијом 

„Скидање ружичастих наочара“, а поред 
њих публика је видела и сјајну комедију 
названу једноставно „Представа“, 
ученика Четврте гимназије, духовити 
десетоминутни „Случај Црвенкапица“, 
ученика петог разреда  ОШ „П.П.Његош“, 

нушићеву једночинку „Миш“, Драмског 
студија „Огледала“, комичну минијатуру 
„Српско помрачење“, у извођењу ученика 
Војне гимназије и једночинку „робот“, 

ученика средње уметничке школе 
арТИМЕДИа.

ЗаВрШна СВЕЧанОСТ КаО „BEST OF“ ВЕЧЕ
у уторак 18. децембра, такође у Театру 78, 
одржано је Завршно вече овогодишњег 
СВурФ-а. Овај двоипочасовном програм 
свечано је отворио председник општине 
Душан Динчић  који је, поменувши и 
нека своја искуства из времена кад је 
и сам имао демо-бенд, изразио своје 
задовољство овим фестивалом, како 
његовом масовношћу, тако и квалитетом, 
уз наду да ће још дуго тако успешно 
трајати. Своје задовољство виђеним 
председник Динчић није крио ни током 
целог програма, излазећи још неколико 
пута на бину да уручи награде неким 
од његових најуспешнијих учесника. а у 
програму су се смењивали најбољи са рок-
концерта одржаног у СКЦ-у, као и неколико 

музичко-плесних група и театарских 
минијатура из позоришног програма. Сви 
они, као и учесници ликовне изложбе, али 
и најбоље представе и појединци, добили 
су том приликом и лепе награде, поклоне 
и Дипломе за приказани квалитет.

ДИПлОМЕ  И наГраДЕ  
лИКОВна ОБлаСТ
Марија николић (Флу) за најбољу 
скулптуру, Милица ристић (Флу) за 
најбољи ликовни рад, наталија Кика 
и Мина Медојевић (ОШ „П.П.Његош“) 
за најбољу скулптуру међу ученицима 
основних и средњих школа, Ђорђе 
Огризовић (ОШ „П.П.Његош“) за најбољи 
ликовни рад на тему Савског венца 
међу основцима, Ирина Булатовић и 
Дане Милић (ОШ „Стефан немања“) за 
најбољи ликовни рад на тему СВурФ-а 
међу основцима, Ива Шибалић из 
Школе за дизајн за најбољу серију 
фотографија, Милица и андријана 
луковић са Војне академије за најбољи 
пејзаж Савског венца, јована Балетић 
из Школе за дизајн за најбољи плакат 
на тему СВурФ-а, Дина Пипонски и 
Мина Степановић (ОШ „П.П.Његош“) 
за изванредан рад у комбинованој 
техници, Ксенија Ћук, Маша аврамовић, 
Тамара Мајкић,  Катарина Драгићевић, 
Катарина Крајновић, Ивана Петковић и 
јован лојић (сви из Школе за дизајн) за 
изванредне плакате на тему СВурФ-а, 
Тамара јовановић, Сара Глид, Тамара и 
Марија Благојевић, Душица Пауковић, 
Теодора Вујић и александра ломић (све 
из ОШ „С.немања) за изванредне групне 
радове, као и Кристина радовановић 
(ОШ „П.П.Његош“), лука Веселиновић 
(први разред ОШ „р.лакић“) за најбољи 
ликовни рад међу најмлађима, али и 
анђа Бајчетић и Коста радовић из школе 
„Стефан Дечански“. Специјалне дипломе 
за изванредне селекције ликовних 
радова добили су: Основне школе „Петар 
Петровић Његош“ и „Стефан немања“, 
Школа за оштећене слухом „Стефан 
Дечански“ и Школа за дизајн.

рОК-МуЗИКа
Група „Џамбо ђембе“ из ОШ „Ћирило 
и Методије“ са Звездаре, као најбоља 
у апсолутној конкуренцији на рок-
вечери, анастасија Кнежевић (ОШ 
„С.немања“) као најбоља вокална 
солисткиња међу ученицама основних 
школа, Сестре Смиљковић (Мала школа 
рокенрола) за изванредан аранжман 
и интерпретацију, Мила Смиљковић 
и ана Марић за изванредну вокалну 
интерпретацију, јана и никола (Музичка 
гимназије „ј.Славенски“) за најбољи 
наступ на рок-вечери, група „лепотица 
и звери“ из Мале школе рокенрола из 
лазаревца, за енергију, полетност и добро 
укомпоноване појединачне таленте, 
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група TNT (МШр), као најмлађе рок-наде, 
„Ватрене девојчице“ (ОШ „В. Мишић“), 
најмлађе и најслађе рок-клинцезе, за 
изванредну кореографију, јован Пантић 
(МШр) за одличну интерпретацију 
и свеукупни дојам, јана Бацић из 
Гимназије „Свети Сава“ као рокерка која 
је сваки наступ у више група обележила 
најпозитивнијом енергијом, Andrijana 
& Endlessfall, за сјајну интерпретацију 
и компактан звук, група „Jaded Strings“, 
за изванредну интерпретацију Heavy-
metal звука, група „Black Roses“ (ОШ 
„р. лакић“) једнa од најбољих међу 
основцима у категорији Girls-bend-ова, 
Maтија Гладовић (МШр),  као „нај-
шмекер“ међу основцима, за храброст и 
шарм, група „Ummagumma Think Floyd“ 
(МШр) за оријентацију, интерпретацију, 
духовито изабрано име и храброст, нађа, 
Дуња и Милица (ОШ „В.р.Путник“) за 
одличну интерпретацију и константност 
у квалитету, Мала школа рокенрола, за 
пионирски рад са младима у неговању 
рок-музике, група „Prohibited People“ за 
изванредну интерпретацију и компактан 
звук и Специјална Диплома Гимназији 
„Свети Сава“ као најрокерскијој  школи 
овогодишњег СВурФ-а

ТЕаТар
Драмски студио „Огледала“, за 
најпрофесионалније урађену представу 
„нушићеве мале сцене“ и константно 
квалитетан рад са младима, Четврта 
гимназија“ за најбољу представу у целини 
међу средњошколцима, ОШ „П.П.Његош“ 
за полетну и духовиту представу „Случај 
Црвенкапица“, најбољу међу млађим 
основцима, ОШ „В.р.Путник“ за представу 
„Скидање ружичастих наочара“, најбољу 
у конкуренцији основних школа, 
Војна гимназија, за представу „Српско 
помрачење“, најдуховитију и најефектнију 
на овогодишњем СВурФ-у као и за flash 
mob. пројекат „Сумњиво лице“, ефектно 
урађену иновативну минијатуру у борби 
против насиља, Маша Ђорђевић и јоаким 
Тасић из Средње школе арТИМЕДИа, као 
најбољи глумачки пар, јована лукачевић 
(ОШ „П.П.Његош“) за најбољу епизодну 
улогу, андреа Стевановић из Четврте 
гимназија за изванредан ауторски рад 
у  „Представи“ и сјајан глумачки наступ, 
Плесна трупа „ред Стар“ за мјузикл 
„Фарма“ и константно квалитетан рад са 
децом у области музичко-плесног театра, 
Основна школа „радојка лакић“ за 
одлично одабрану тему и едукативну 
димензију представе „у замци 
Фејсбука“, иста школа за добро 

укомпоноване разнолике музичке 
садржаје у кореографској представи 
„урбани покрети“, као и за симпатичну 
едукативно-еколошку представу 
„Весело поврће“, Основна школа 
„Стефан немања“ за представу „Blues 
Brothers 4Ever“, која најбоље погађа 
дух СВурФ-а, Драмска група „ПОКО“ 
из ОШ „И.Секулић“ за изванредан 
ауторски рад, сценографију, костиме 
и драматизацију у представи „Син 
јединац и свевишње вишње“, Дечји 
вртић „Пчелица“ за представу „Сан“, 
као апсолутно откровење овогодишњег 
СВурФ-а, Дечји вртић „Сањалица“, за 
изванредан театарски рад са најмлађима 
и Марија Божиновић из тог вртића, као 

најмлађа учесница овогодишњег СВурФ-а 
у представи „јагње“. Специјалне Дипломе 
добили су: Основна школа „радојка 
лакић“ за пет представа на репертоару 
СВурФ-а и Војна гимназија за свеукупни 
дојам у све три његове области.

СПОнЗОрИ
И поред свог залагања и не малих 
средстава које је за СВурФ издвојила 
општина Савски венац, он не би био 
овако квалитетан да у томе нису 
помогли и спонзори. Ту пре свих 
треба поменути Про Кредит Банку 
која СВурФ прати свих ових година и 
обезбеђује добар део средстава за 
награде, а бројне поклоне за учеснике 
СВурФ-а сваке године дају и: Туристичка 
агенција Српске православне цркве 
„Доброчинство“, БаС турист, Издавачке 
куће ГЕОПОЕТИКа и рОК ЕКСПрЕС, 

Метрополис рекордс, Спортски центар 
„Олимп“, академија 28, народна 
књига, а овога пута и Фудбалски клуб 
„Партизан“.

СуОрГанИЗаТОрИ
уз Општину Савски венац, као главног 
организатора фестивала, годинама 
су већ присутни као суорганизатори 
и Студентски културни центар, који 
уступа салу за рок-концерте, Театар 78, 
који даје салу за позоришне и завршне 
вечери, али и девојке из ПОД театра које 
помажу у организацији и реализацији 
програма, као и Мала школа рокенрола 
и невладина организација лЕнОн које 
помажу у припреми и пратњи младих 
талената. 

наГраДЕ
Међу бројним наградама, које је све 
тешко и поменути, највише је оних у 
књигама, мајицама и дисковима, али 
и у ваучерима за куповину у „Вулкану“ 
и „Техноманији“, а ту су и наградни 
излети и путовања, поклони Туристичке 
агеннције Срспке православне цркве 
„Доброчинство“ и БаС туриста, сезонске 
пропуснице за клизалиште на „Олимпу“ 
и друго. најзанимљивија награда 
припала је екипи „представе“ из Четврте 
гимназије, којој ће глумац (и члан жирија) 
Милош Ђуричић дорежирати њихову 
сјајну представу и заједно са њима је 
продужити на сат времена, како би је, 
у договору са Театром 78, играли на 
њиховом репретоару, а за ту прилику 
СВурФ ће им одштампати плакате и 
програме.

аТМОСФЕра
Иако је у шест фестивалских дана 
у програмима учествовало око 800 
младих из целог Београда и околине, 
а њихове програме пратило неколико 
хиљада гледалаца  (понекад и хиљаду 
истовремено), сви програми одвијали 
су се у дивној и креативној атмосфери, 
где су сви за све „навијали“ и чак 
„упадали“ да помогну ако неком не 
би дошао члан бенда, тако да је све 
прошло без иједног јединог инцидента. 
Тако се још једном на примеру СВурФ-а 
показало да је бављење културом, 
осим неговања младалачких талената, 
уједно и најбоља превенција у борби 
против деликвенције и насиља, јер 
таква атмосфера, једноставно, не 
само међу учесницима фестивала, 
него и у публици, „провоцира“ само 
најпозитивнију могућу енергију.
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НАгрАдНИ КоНКурС

мој лИчНИ САВСКИ ВЕНАЦ
1940.

зелени венац
1956/2012
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пронађите у Вашем породичном албуму стару фотографију снимљену негде на Савском венцу, 
откријте тачну локацију њеног настанка и снимите тај призор данас.
Скенове обе фотографије пошаљите имејлом на redakcija@savskivenac.rs
општина Савски венац наградиће најбоље и најлепше призоре. 

Кнеза милоша / милоша Великог 
1929/2012



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





Пријављивање 

за 2013. годину 

почиње 20. јануара


