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Информатор о раду и животу градске општине савски венац

Представници го Савски 
венац и ове године 
су у свим основним 
школама уручили 
лап-топ рачунаре 
ученицима трећих 

разреда.

По одређеном распореду школе 
су посетили скоро сви општински 
функционери, па је тако председник 
општине Душан Динчић био у 
Основној школи  „стефан Немања“ на 
сењаку, али и у ОШ „војвода Мишић“ 
на аутокоманди, коју је и сам завршио. 

По сличном принципу рачунаре су 
делили и начелник Општинске управе 
Бранислав Пејчић, његова заменица 
Ивана Петковић, Немања Петровић, 
помоћник председника општине 
Бранимир гајић, члан Општинског већа 
задужен за школство, горан Богуновић 
и Зоран Коцић, чланови Општинског 
већа и други општински челници.

савсковеначким „трећацима“ је 
подељено 329 лап-топова, укључујући 
и ђаке у три основне школе за децу 
са посебним потребама: школа 
“антон скала”, где су деца добила 

посебне таблете са специјализованим 
софтвером за олакшано учење, школа 
за оштећене слухом „стефан Дечански“ 
и ОШ „Др Драган Херцог“ за децу која 
се налазе на болничком лечењу. 

Ова акција, на опште одушевљење 
деце и ђачких родитеља, траје већ три 
године.

Био је то последњи школски дан пред 
распуст, па је отуд и одушевљење 
ученика овим поклоном било још веће. 
              
Као и директори свих осталих, 

лАП-тоП рАчуНАрИ 
ЗА „трЕЋАКЕ“
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овом акцијом 
обухваћених, школа 
и Наташа селић, 
директорка “антон 
скале” захвалила 
се том приликом 
општини савски 
венац на свему што 
чини за ђаке ове 
школе и целокупан 
ангажман општине 
оценила ‘’чистом 
петицом’’. 

И ове године, на задовољство општине, ђака-трећака, њихових 
родитеља и школа, настављена је  подела лап-топ рачунара. Ова већ 
традиционална акција уприличена је трећи пут и надам се да ћемо 
је наставити и убудуће, тако да већ сад можемо да обавестимо 
родитеље који ће идуће године имати ђаке-трећаке, да ће и њима 
општина обезбедити исте поклоне. 
Ово је, иначе, само део програма сарадње са школама у смислу 
наше генералне бриге о њима, њиховим потребама и ђацима. На 
овај начин директно утичемо на побољшање квалитета наставе, 
али и на оспособљеност наше деце да лакше овладају савременим 
технологијама и напредним системима учења.

душан динчић
председник градске општине Савски венац
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Информатор о раду и животу градске општине савски венац

у великој и до последњег 
места испуњеној сали 
дечјег културног центра 
„мајдан“, организована 
је традиционална 
свечаност поводом 

доделе награда ученицима 
генерације и носиоцима дипломе 
„Вук Караџић“ из шест редовних и три 
школе за децу са посебним потребама 
са наше општине. 

уз  музички програм у ком су 

наступали: сјајна певачица анастасија 
Кнежевић из ОШ „стефан Немања“ и 
флаутиста василије Матијашевић из 
ОШ „војвода Мишић“, обоје и сами 
носиоци дипломе „вук Караџић“, 
најсвечанији део програма, наравно, 
било је само уручивање награда, 
уз неколико пригодних реченица 
о сваком од награђених ученика. 
Предвођени председником општине 
Душаном Динчићем, који је поздравио 
све присутне, а посебно оне којима 
је свечаност била посвећена, а од 

коих се у будућности пуно 
очекује, најбољим малим 
матурантима награде и 
поклоне уручивали су 
и: владимир Новаковић 
заменик и сава Мартиновић, 
помоћник председника 
општине, као и чланови 
Општинског већа: др Мирјана 
велимировић, Бранимир 
гајић, Душан Јевтић, горан 
Богуновић и Дарко Чуданов. 
Осам  ученика генерације 

мАлИ мАтурАНтИ од КојИХ 
очЕКујЕмо ВЕлИКА дЕлА

Награде ђацима генерације и Вуковцима са Савског венца
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(ученик генерације у ОШ „в.Р.Путник“ 
због жалбе још није био проглашен) 
добило је том приликом лап-топове, а 
уз њих и ваучере од по 15.800 динара, 
за куповину у „гигатрону“; исте 
ваучере добило је још 58 „вуковаца“, а 
свих преосталих 227 малих матураната 
добило је ваучере од по 5.000 динара. 
Овај свечани програм водиле су: 
галина веселиновић, ученица петог 
разреда ОШ „Исидора секулић“ и 
софија спаић, ученица седмог разреда 
ОШ „Радојка лакић“.

ОШ  „ИсИДОРа сЕКулИћ“
     
1. Јована антић
2. Ивана Добрић
3. Емилија Пантић
Ученица  генерације:
Бојана  Тесла

ОШ „вОЈвОДа МИШИћ“

1. Немања Ђаловић 
2. Петар Зорић 
3. андреј Ивановић 
4. анђела Кочић 
5. василије Матијашевић 
6. викторија Поповић 
7. Марија Радомир 
Ученица генерације:
Лара Димитријева 

ОШ „РаДОЈКа лаКИћ“
       
1. Милиц Балаћ  
2. ана Ђурковић  
3. тамара грубор  
4. Дуња Плећевић  
5. тијана 
сарајлија  
6. Кристина грбић  
7. Дора Шпехар 
8. Нина влаовић  
9. вук Живановић 
Ученик 
генерације:
Павле Ђоновић  
  
ОШ „ПЕтаР 
ПЕтРОвИћ 
ЊЕгОШ“

1. Данило   
Петровић 
2. Милош  Чолић 
3. Мина  Медојевић 
4. софија  самарџић 
Ученик генерације :
Ђорђе Огризовић 

ОШ „вОЈвОДа РаДОМИР ПутНИК“

1. теодора  васин 
2. Мина вујовић 
3. Нађа вујановић 
4. анђела вуковић 
5. вук Ђурђевић  
6. Игор Живковић 
7. Јелисавета Ивановић 
8. Реља Јанковић 

9 . сара Косовац 
10. Душан Коџопељић 
11. Нађа Бањац 
12. лена Пантовић 
13. Маја Рајић 
14. анђела Рисимић 
15. Милица серафимовић 
16. Елена стијеповић 

ОШ „стЕФаН НЕМаЊа“
     
1. софијa гаталица 
2. Душан алексић 
3. теодора Перовић 
4. Јована  Петровић 
5. софија Николић 
6. ана станковић 
7. анастасија Кнежевић
8 .александра трипковић
9. ана велимировић
 Ученик генерације:
Алекса Ракочевић Пашић 

ОШ „ДР ДРагаН ХЕРЦОг“

Ученик генерације:
Сара Савић 

ОШ „аНтОН сКала“

Ученик генерације:
Драгомир  Митровић  

ШКОла За ОШтЕћЕНЕ слуХОМ-
НаглувЕ  „стЕФаН ДЕЧаНсКИ“ 

1. Радомир  Мирковић
Ученик генерације:
Кристина Анђелковић

СПИСАК доБИтНИКА ВуКоВЕ дИПломЕ шКолСКЕ 2012/13
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ИгрАлИштА, КлуПЕ, СтАЗЕ
- СВЕ НА ПрЕдлог грАђАНА

Почетак овогодишњег уређења јавних површина и унутрашњих дворишта

И 2013. године, упркос отежаним буџетским условима, градска општина 
савски венац остала је привржена опсежном програму комуналног 
уређења јавних и парковских површина, као и унутрашњих “блоковских” 
дворишта. тај програм, по коме је већ годинама позната, сада је још у 
већој мери уврстио грађане као предлагаче локација на којима ће општина 
вршити реконструкцију и улепшавање амбијента. Посебно смо задовољни 
што су нам међу главним партнерима скупштине зграда, на чијем смо 
оснаживању предано радили претходних година. Ови радови су “круна” тог 
подухвата. Бранимир гајић

члан општинског већа

На предлог групе грађана са Сењака дечији паркић на углу љубе јовановића
и Васе Пелагића добио је нову мултифункционалну справу за најмлађе
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комунално

унутрашње 
двориште у 

Краљевића Марка 
добиће нову бетонску 

површину, уз истовремено 
уређење дивљег растиња 
и шибља које је реметило 

функционалност ове 
површине

савска 
33: у овом 

делу савског венца, 
који је доживео велике 

промене и повећање броја 
станара, налази се неколико 
међублоковских дворишта 
која захтевају општинску 

интервенцију

у Краљице Наталије 
52, по захтеву скупштине 

зграде, двориште ће 
добити нове клупе, 

жардињере 
и ђубријере за угодно  

дружење станара
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ћошак 
Облаковске 

и ветерничке: на 
иницијативу одборнице 

ане Кукољац, која је 
заступала интересе станара 

великог стамбеног 
блока, постављају се 
мобилијар, стазе и 

справе за децу

Велика и празна 
површина 
између зграда 
на Бањичком 
венцу послужиће 
за постављање 
модерног 
игралишта за децу 
узраста од две до 
девет година.

Пројекат 
игралишта који је 
урађен у општини 
у обзир је посебно 
узео стабло врбе 
које се налази у 
центру површине 
око које ће бити 
распоређене 
бројне справе на 
тартан површини.

Постављање овог 
игралишта је био 
истовремени захтев 
три скупштине 
из околних 
зграда на који је 
општина промптно 
реаговала: од 
обраћања станара 
до пројекта 
прошло је мање од 
шест месеци.
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комунално
ћошак 

Црногорске и 
гаврила Принципа: 
као знак подршке 

функционисању удружења 
грађана “савамала”, 

спровешће се освеживање 
зелене површине која је  

препознатљив знак 
овог краја

Малешка улица: 
такође на захтев 

скупштине зграде 
врши се реконструкција 
дела ограде заједничког 

дворишта

Бирчанинова 
28: у дворишту 

зграде у којој општина 
спроводи европски 

пројекат “становање уз 
подршку”, биће освежен 

целокупан амбијент 
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Информатор о раду и животу градске општине савски венац

Прва ствар коју приметите 
када уђете у зграду у 
Краља милутина 30, 
која се налази недалеко 
од Славије, је хигијена. 
Наиме, цела зграда 

сија, још са улазних врата. Виктор 
Вилдовић, машински инжењер у 
тридесетим годинама и активни (у 
правом смислу те речи) станар ове 
зграде, међутим, одмах напомиње да 
је помало мрачно, али да ће за који 
дан бити постављена лЕд расвета. 
успут извлачи и део расвете који ће 
бити монтиран.
Станари ове зграде искористили су 
све могућности које им формирање 
скупштине зграде пружа. ова 
грађевина је чиста и функционална, 
а поред свега и обилује бројним 
садржајима.
- тренутно радимо лифтове, а 
недавно су офарбана њихова 
врата. Пре пар месеци су спуштени 
плафони, постављена је музика, а 
пре неки дан су постављени гумени 
подови. Следеће недеље се скидају 
ова дрвена врата и стављају врата од 
клирита - прича Вилдовић и уводи нас 
у теретану која је у власништву зграде. 

у малом подрумском простору 
налази се теретана коју користе 
станари 48 станова ове обичне, па 
опет несвакидашње зграде. На њеном 
плафону налази се неколико стотина 
компакт дискова који са расветом 
исцртавају „ферари F430“.
Скупштина зграде у Краља милутина 
своје приходе остварује кроз 
изнајмљивање пословног простора 
и годишњу наплату динамичког 
паркинга. На тај начин они себи 
оумогућавају не само одржавање, 
већ стално побољшавање живота у 
овом животном простору који деле.

СтАНоВАњЕ ИЗ 
ВИшЕ дИмЕНЗИјЕ

Када скупштина зграде одлично функционише: Краља милутина 30
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о ЗгрАдИ
- Саграђена 1986. године
- Конструкција је од 
сегмената пренапрегнутог 
армираног бетона
- Ниско приземље, 
приземље, девет спратова и 
кровна тераса
- Атомско склониште
- Подрум
- Велики и мали лифт
- Централно грејање
- СББ кабловска: телевизија, 
интернет, телефонија, ...
- теретана за станаре зграде и 
њихове госте
- Видео надзор у згради, 
теретани, дворишту и гаражи

Архитекта награђен за 
пројектовање ове зграде је
дипл. инг. Александар ђокић

Сви станари плаћају динамички паркинг на годишњем нивоу,
што је један од главних извора прихода зграде

у лифтове су постављене 
расвета и музика, али ће у 
наредном периоду дрво бити 
замењено клиритом

теретана 
у згради 
у Краља 
милутина 
30 има своју 
модерну 
теретану, а 
корисници 
могу да уче 
правилно 
вежбање 
пратећи 
инструкције 
са видеа
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у  амфитеатру испред 
музеја 25. мај, 
организована је 
свечаност поводом 
пуштања у рад 
обновљене фонтане 

„младост“, првобитно изграђене 
1981. године по пројекту 
архитеката Бранислава и марије 
јовин.

На пригодној свечаности, тим 
поводом, говорили су: председник 
градске скупштине александар 
антић, који је нагласио да овај 
датум за пуштање у рад обновљене 
фонтане није случајно изабран, 
поздрављајући притом бројне 
госте из бивше Југославије који 
на Дан младости – празник наше 
бивше државе,  редовно посећују 
ово место, као и председник гО 
савски венац Душан Динчић, који 
је поменуо да се као дете играо 
на том месту још док је фонтана 
грађена, изражавајући своје велико 
задовољство што ће се поред 
ове лепе фонтане, обновљене на 
иницијативу општине на чијем је 
челу, играти и његова ћерка. 

Фонтана је свечано почела да 
ради пуштањем у ваздух стотинак 
разнобојних балона, а у програму 
који је улепшао овај чин наступили 
су млади музичари из Мале школе 
рокенрола, као и млада глумица 
и водитељка програма Маша 
Ђорђевић, који су одушевили све 
присутне заслуживши њихове 
бурне аплаузе.

На „ДаН МлаДОстИ“ ИсПРЕД 
„тИтОвОг“ МуЗЕЈа

Општина савски венац у сарадњи 
са Институтом за трансфузију 
крви, Црвеним крстом и 
Домом здравља савски венац 
организовала је 25. маја акцију 
добровољног давалаштва крви. 
акција је организована испред 
Музеја 25. мај, где је, од 10 до 15 
сати стајао аутобус Института за 
трансфузију крви. Осим бројних 
грађана и гостију који су тога дана 
посетили ово место, у акцији су 
учешће узели и неки од челника 
гО савски венац, као и запослени 
у општинској управи.

ПоНоВо рАдИ 
фоНтАНА „млАдоСт“
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у великој сали 
театра 78 окупило 
се у суботу 8. јуна 
неколико стотина 
гледалаца који су 
дупке испунили не 
само сва седишта 

него и пролазе између њих. Ништа 
мања гужва није била ни на бини 
на коју се сместило преко двеста 
најмлађих чланова фолклорног 
ансамбла нашег најстаријег 
културно-уметничког друштва. Био 
је то јавни час, а у суштини први 
концерт ученика млађих разреда 
савсковеначких основних школа 
који похађају школу фолклора, 
покренуту пре четири месеца, кроз 
заједничку акцију „Абрашевића“ 
и градске општине Савски венац. 

Била је то уједно и прилика да се  
драган Николић, председник овог 
угледног Куд-а, поздрављајући све 
присутне,  захвали општини која је 
имала разумевања за један овакав 
пројекат.

а радост на дечјим лицима и громки 
аплаузи којима их је засипало 
гледалиште, препуно њихових 
родитеља, родбине и другара, 
говорили су више од било којих речи 
о овој лепој сарадњи општине и њеног 
најстаријег и најугледнијег друштва. 

- лепа сарадња и брига коју општина 
у последње време испољава према 
„абрашевићу“ инспирише нас да 
размишљамо и о будућим акцијама. 
Јер, „абрашевић“ није само фолклор, 

иако је по томе најпознатији, него 
је кроз своју стогодишњу историју 
имао и бројне друге квалитетне 
културне секције. у овом тренутку 
пре свега мислимо о оживљавању 
његовог аматерског позоришта, некад 
једног од најугледнијих у граду, кроз 
укључивање младих талената из 
разних савсковеначких школа које 
запажамо у позоришном делу свуРФ-а 
– каже нам владимир Новаковић, 
заменик председника општине и 
њен представник у руководству 
нашег најстаријег и најугледнијег 
Културно-уметничког друштва,  
додајући да је за то, као и за све 
друге активности, потребно барем 
колико-толико „привести намени“ 
потенцијално сјајну, а недовршену, 
салу КуД-а.

јАВНИ чАС - ПрВИ КоНЦЕрт

Подршка општине легендарном Куд „Абрашевић 1905“ 

Лепа сарадња и брига коју општина у последње време испољава према 
„Абрашевићу“ инспирише нас да размишљамо и о будућим акцијама. Јер, 
„Абрашевић“ није само фолклор, иако је по томе најпознатији, него је кроз своју 
стогодишњу историју имао и бројне друге квалитетне културне секције. У овом 
тренутку пре свега мислимо о оживљавању његовог аматерског позоришта, некад 
једног од најугледнијих у граду 

Владимир Новаковић, заменик председника општине
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ПрВА годИНА мАНдАтА

2012 - 2013

ПлАтформА:КључНЕ рЕчИ
- Солидарност
- Сигурност 
- Стабилност
- Вредности 
- Повезивање

- Побољшање животног окружења
- Побољшање школско-образовног 
амбијента
- Подршка друштвеним групама
- Комуникација са грађанима 
- Ефикасан рад општинских установа и 
предузећа
- унапређење рада општинске управе
- Сарадња са релевантним 
организацијама
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извештај

НАдлЕжНоСтИ:

63 милиона динара

78,5 милиона 
динара

Комунално 
уређење

управа

ДКЦ Мајдан

Основне школе
установе 
(Дом здравља, 
Предшколска 
установа, МуП)

ПоБољшАњЕ жИВотНог оКружЕњА:
АКЦИјА “НАшА КуЋА”
    - реновирање 62 улаза стамбених зграда
АКЦИјА “НАшЕ дВорИштЕ”
    - повећање зеленог фонда општине 
    - садња новог дрвећа у двориштима зграда 
КомуНАлНо урЕђЕњЕ
    - нова дечија игралишта, парковски мобилијар,
       гелендери за старе, пешачке стазе  
САрАдњА СА грАдом БЕогрАдом
    - асфалтирање улица и тротоара
      (предлози од стране грађана)

Канц. за младе
Друштвене организације

Школство

Култураспорт

социјално-хуманитарне 
активности

Мањине
Екологија

туризам

оБИм ИНВЕСтИЦИјА:
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КомуНИКАЦИјА СА грАђАНИмА:

оСНоВНЕ шКолЕ:

ПодршКА друштВЕНИм груПАмА:

трИБИНЕ о ВАжНИм тЕмАмА
(урбанистички план малешког брда, Заштита деце на 
Интернету у сарадњи са муП Србије, проблеми буке и рада 
локала у стамбеном блоку Краљице Наталије, састанци са 
предедницима скупштина зграда)
ЗАјЕдНИчКЕ АКЦИјЕ
(заштита парк шуме Бенцион Були, обнављање споменичког 
наслеђа, решавање комуналних проблема на иницијативу 
грађана, предлози председника Скупштина зграда)
оПштИНСКИ ИНформАтор 
(редовно квартално представљање извештаја о раду општине 
свим грађанима Савског венца)

- 6 основних и 3 школе 
    за децу са посебним потребама
- Најобимније улагање до сада
- Поправке зграда и кровова
- Набавка нових учила и опреме
- Нови тоалети 
- Нове сале за физичко
- Поправка дворишта

СтАрИјИ СугрАђАНИ (волонтерски сервис, геронтодомаћице, програми вежбања, “дан 
заљубљених”, “дан солидарности са старима”)
СоЦИјАлНо угрожЕНИ И ИЗБЕглИЦЕ (помоћ дому за децу без родитеља “дринка 
Павловић”, оброци у Народној кухињи, огрев, пакети са храном и хигијеном, занатски алати, 
самозапошљавање, подршка ромима)
оСоБЕ СА ПоСЕБНИм ПотрЕБАмА (персонални асистенти, становање уз подршку, 
инклузија, кохлеар имплант  инфо удружење за глуве)
учЕНИЦИ И родИтЕљИ шКолСКЕ дЕЦЕ (ранчеви са комплетном опремом приликом 
поласка у школу ђака првака, лап топ рачунари за ђаке трећег разреда, награде за све матуранте/
вуковце/ђаке генерације, сајам средњих школа)
ПодршКА млАдИмА (фонд за младе таленте, конкурси за омладинске организације)
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ЕфИКАСАН рАд оПштИНСКИХ уСтАНоВА И ПрЕдуЗЕЋА:

уНАПрЕђЕњЕ рАдА оПштИНСКЕ уПрАВЕ:

САрАдњА СА другИм оргАНИЗАЦИјАмА:

дКЦ мАјдАН (завршетак грађевинских радова и постизање 
пуне функционалности центра, повећање броја закупаца и 
корисника програма центра, дечији фестивал “Пропелер”, 
прикључење Куће Краља Петра, бројне активности и нови 
програми)
јП “ПоСлоВНИ ПроСтор” (повећање наплате, наплата 
заосталих дуговања, повећани сопствени приходи, враћање 
локала који се решењем Агенције за реституцију предају старим 
власницима)
БИЗНИС ЦЕНтАр (помоћ старт-ап фирмама, јачање локалне 
привреде, подршка запошљавању, унутар центра ради Бизнис 
инкубатор где је смештено 6 фирми и 6 НВо, кластер туризма)

- Стандардизација процедура
- развој електронске управе
- Изградња модерног услужног центра
- Евалуација свих општинских акција и 
пројеката
- Нова организација рада управе
- увођење софтвера за књиговодствене 
процесе САП од 1.1.2014.

ЕВроПСКА уНИјА (пројекти: SPIN, АПИ, EXCHANGE 3 – 
ENERGIS, MILD, HINT, Techcooltour, City Acupuncture)
“GoETHE INSTITuT” (Културни центар у Браће 
Крсмановића 2, пројекат “urban Incubator”)
АмБАСАдА Ср НЕмАчКЕ (мобилне учионице за 
децу са посебним потребама у ош “Антон Скала”)
“мИКСЕр” фЕСтИВАл (рад на студији и развоју 
београдског приобаља, развој урбаног дистрикта 
Савамала)
“НоВА ИСКрА” (инкубатор за развој дизајна)
оСтАлА удружЕњА (уг “Савамала”, СуБНор,  
Црвени крст...)
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Председник градске 
општине Савски 
венац душан динчић, 
посетио је са својим 
сарадницима у среду 24. 
јула стан у Бирчаниновој 

улици број 28 б у ком, у оквиру 
пројекта „Становање уз подршку“, 
у заједничком „домаћинству“ живи 
осам особа са инвалидитетом са ове 
општине.
   Као и увек до сада представници 
општине су у посету овој специфичној 

„породици“ дошли с поклонима, од 
којих је овога пута најважнији био нови 
квалитетни усисивач, какав им је баш 
недостајао, да домаћинство држе у 
савршеном реду, као што и иначе чине.
   „становање уз подршку“ је, иначе, 
пројекат који гО савски венац још 
од 2007. године реализује заједно 
са асоцијацијом за промовисање 
инклузије србије - аПИ србије у 
оквиру ког је пет особа (из Дома у 
сремчици) до недавно, уз помоћ 
општине, живело у изнајмљеном 

стану у улици стјепана Филиповића. 
И како су резултати у сваком смислу 
били позитивни, гО савски венац, 
која је од самог почетка пружала 
подршку овом пројекту и препознала 
његове позитивне стране у инклузији 
и социјализацији особа са посебним 
потребама, тај програм је уградила и 
у своја стратешка документа везана за 
социјалну политику. Па је тако, уместо 
стана који је годинама изнајмљиван, 
општина у јануару ове године и 
званично, на дугорочно коришћење за 

НоВЕ КомшИјЕ 
у БИрчАНИНоВој

Европски пројекат „Становање уз подршку“
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особе са инвалидитетом, определила 
стан у Бирчаниновој улици од 148 
квадратних метара. у овом стану 
данас, у специфичном заједничком 
„домаћинству“, живи осам корисника 
са посебним потребама. 

сличне „породице“, али са мање 
чланова (од два до пет), у склопу 
истог програма, данас живе у по два 
стана на Чукарици и Новом Београду 
и једном на Звездари, док је у стан у 
Бирчаниновој пресељено пет станара 
из стана у улици стјепана Филиповића 
уз још троје бивших житеља Дома у 
сремчици.
Осим што је прва препознала квалитет 
и инклузивно-хумани карактер 
овог програма и што предњачи у 
његовој реализацији, општина савски 
венац искрено брине о овим својим 
суграђанима, редовно их посећујући, 
поводом њихових рођендана и 
у другим приликама, бринући о 
њиховом радном ангажовању у складу 
са њиховим могућностима. Па тако и 
ова посета, пре свега, има пријатељски 

карактер „бриге о својима“ – како су се 
скућили у новом домаћинству и шта 
је то где би им њихова општина још 
могла помоћи.   

Овој, званично првој посети након 

усељења у реновирани и за њихове 
потребе опремљени простор, уз 
Драгана лукића из аПИ србије, који 
руководи овим пројектом и његове 
сараднице, од којих једна стално 
бдије над овом бројном „породицом“, 
присуствовала је и славка Илић 
Обрадовић, председница скупштине 
ове зграде у коју су се нови станари 
недавно уселили. Истичући да је 
од стране осталих станара било 
и подозрења, предрасуда, па и 
појединачних протеста поводом 
њиховог доласка, она је нагласила 
да су све то они својим понашањем 
победили, често чак дајући и пример 
осталима како о заједничкој згради 
и хигијени у њој треба бринути. Отуд 
и не чуди да се сад од њих пуно 
очекује након планираног сређивања 
заједничког дворишта у којем ће им 
помоћи и њихова општина, о чему 
је такође било разговора са њеним 
председником. а нови станари се и 
сами унапред радују не само сређеном 
дворишту него и својим улогама у 
неговању цвећа и зеленила у њему.

„Од стране осталих 
станара било је и 
подозрења, предрасуда, па 
и појединачних протеста 
поводом њиховог доласка. 
Све су то они својим 
понашањем победили, 
често чак дајући и пример 
осталима како о заједничкој 
згради и хигијени у њој 
треба бринути“

Славка Илић Обрадовић, 
председница скупштине 

зграде
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Идеја да се сусретну и 
сарађују две на први 
поглед тако различите 
општине као што су 
Савски венац, централни 
и елитни део Београда 

и словеначка мирна, питорескно 
провинцијско месташце у долењској, 
недалеко од Новог места, већ у старту 
је тако необична да одмах делује 
симпатично. Сарадња је инспирисана 
лепим искуствима које из времена 
бивше југославије, када је тамо био 
један од руководилаца фабрике сокова 

„дана“, носи доскорашњи одборник у 
Со Савски венац и иницијатор сарадње, 
Владимир ђукнић. Актуелизована 
је 2011. када су тамошњи грађани 
референдумом одлучили да мирна 
постане самостална општина.
 
Предвођена председником Душаном 
скербишем, делегација Мирне је 
у априлу посетила савски венац и 
ОШ “Радојка лакић“, која ће прва 
успоставити сарадњу са ОШ „Мирна“. у 
јуну је дошло до узвратне посете наше 
делегације у којој су поред иницијатора 

сарадње били председник општине 
савски венац Душан Динчић и чланови 
већа горан Богуновић и Дарко Чуданов. 
већ при првим сусретима разговарано 
је у правцу подношења заједничких 
пројеката фондовима Еу. Баш као и 
савски венац, Мирна у том погледу 
већ има позитивна искуства, као што 
је пример финансирања уређења 
велике трим-стазе, чијем су свечаном 
отварању у јуну наши представници и 
присуствовали.
 
На предлог председника гО савски 

од СтАрИХ ИСКуСтАВА 
КА НоВој САрАдњИ

„Братимљење“ Савског венца са словеначком општином мирна
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„Братимљење“ Савског венца са словеначком општином мирна

венац, одборници скупштине 
општине усвојили су 10. јула Одлуку 
о сарадњи са општином Мирна, која 
се успоставља у области привреде, 
културе, образовања, науке, спорта, 
европских пројеката као и на свим 
другим пољима где за то постоје 
могућности и обострани интерес, 
а у циљу унапређења културног и 
друштвеног живота две општине, те 
јачања и учвршћивања пријатељства 
са словеначким народом.

ПрВИ КорАК Су дЕЦА
Први конкретан облик сарадње требало би да буду посете група старијих 
основаца једних другима током предстојеће школске године. „у мирни 
су посебно поносни на спортске успехе својих ђака и желели би да се 
њихови први сусрети остваре на том плану. ми ћемо предложити и сусрете 
у области културе, па се можда чак неки њихови школски бендови или 
позоришне представе појаве на нашем СВурф-у већ крајем ове године“, 
каже горан Богуновић, један од чланова општинског већа активних у 
остваривању ове сарадње.
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током лета дечији 
културни центар „мајдан“  
припремио је богат 
програм бесплатних 
радионица и спортских 
активности за децу  и младе 

који се реализовао  на две локације, у 
Спортском селу (делиградска б.б) и 
у мајдану (Козјачка 3 – 5). Програми 
су намењени деци која свој распуст 
проводе у Београду  како би им се 
омогућило да на што креативнији 
и садржајнији начин проведу своје 
слободно време.
са идејом да најмлађи распуст проводе 
на отвореном, већина спортских 
активности реализована је  у прелепом 

амбијенту спортског села општине 
савски венац. тамо су деца имала 
прилику да се укључе у школу кошарке, 
фудбала, тениса али и да савладавају 
технике реалног аикидоа заједно са 
мајсторима ове вештине из  клуба 
„Џунгла“. Они који су се одлучили 
за школу одбојке, стоног тениса и 
корективне гимнастике, дружили су се  
у Мајдановој спортској сали. спортско 
рекреативне  школе под вођством 
искусних педагога, овог лета, омогућиле 
су деци да кроз дружење науче основне 
елементе  спортских игара.
Мајданове креативне радионице су 
овог лета водиле децу кроз свет глуме, 
дизајна, керамике, ликовне уметности  

али  и кроз свет електронике и 
астрономије.  Мала школа електронике, 
коју води дипл. инжењер Душан 
Милић,  помогла је  онима које занима 
наука да направе свог првог робота 
и аутиће на батерије и на занимљив 
начин је промовисала науку и логичко 
размишљање међу децом. астрономи  
александар Оташевић и Наташа 
станић су окупили у Мајдану „звездане 
детективе“ и са њима истраживали 
рађање и ширење свемира, звездане 
градове и сунчев систем.  уметнице 
снежана  скоко и Драгана Марковић 
провеле су учеснике Мајдановог 
летњег кампа кроз  модни, графички 
и продукт дизајн као и кроз основе 

MAjдАНоВ  лЕтњИ  КАмП
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ентеријера и екстеријера. Многи  полазници су ову 
радионицу комбиновали са радионицом керамике,  где 
су са аном Јакић правили  мозаик од глине. Посебно 
интересовање је владало за школу глуме наше познате 
уметнице вање Ејдус. Мајданлије су се на вањиним 
часовима глуме сусретале са глумачким вежбама, 
играма концентрације, запажања,  пантомиме, разраде 
ликова  и са обавезном релаксацијом кроз наративну 
имагинацију.
Највеће интересовање је било за енглеске играонице 
које су осмишљене тако да се кроз низ забавних 
активности и игру, које стимулишу дечију креативност, 
обогати њихов говор и слушање на енглеском језику. 
Ове играонице је водила Мила Ђуровић са својим 
тимом искусних професорки  из школе страних језика 
Флтс.
Мајданов летњи камп понудио је основцима  и 
средњошколцима креативне радионице, инклузивне 
радионице намењене првенствено деци са сметњама 
у развоју. 
већи део програма био је намењен деци  од 5. до 14. 
година али било је и оних који су укључивали малишане 
узраста од 2. до 4. године.  За пензионере са савског 
венца у Мајдану је организована бесплатна рекреација 
као и школа акварела.
Око две хиљаде малишана  са савског венца али и 
из свих крајева Београда је уживало у разноврсном 
програму  Мајдановог летњег кампа.



www.savskivenac.rs26

Информатор о раду и животу градске општине савски венац



www.savskivenac.rs 27

Информатор о раду и животу градске општине савски венац

Стари савски мост, Немачки 
мост, трамвајски мост... 
Ниједно од ових имена 
за сада најмањег путног 
моста у Београду, који 
је подигнут пре седам 

деценија, није званично утврђено. 
то ипак не значи да ће овај челични 
горостас дугачак 430 метара, уједно и 
једини велики европски мост који је 
избегао рушење приликом немачког 
повлачења из главног града 1944. 
године, остати заувек некрштен. 
удружење грађана „Имамо план”, уз 
подршку општине Савски венац, није 
заборавило на миладина Зарића, 
хероја другог светског рата и човека 
који је спасао Стари савски мост од 
рушења крајем рата. одлучили су да 
покрену иницијативу за именовање 
моста по храбром учитељу који је 
наочиглед непријатеља са другог 
стуба откачио каблове и спречио да 
се активира динамит и мост одлети у 
ваздух. Истовремено, идеја да мост 
који спаја две савске обале понесе 
име миладина Зарића покренута је 
и на друштвеној мрежи „фејсбук”. 
његово херојство, један од највећих 
индивидуалних подвига у рату, никад 
није достојно обележено, па грађани 
удружени око исте идеје сматрају да 
би Београд морао учитељу што пре 
да се одужи давањем његовог имена 
Савском мосту.

– све је почело када сам пре четири 
године прочитао текст у „Политици” 
у којем је Милош Зарић, син учитеља 
Зарића, открио детаље o животу оца. 
Пре два лета поднео сам иницијативу 
да се савски мост назове по њему, али 
Комисија за именовање улица и тргова 
није одговорила. сада сам се поново 
активирао о том питању, али је овог пута 
у игри више учесника – истиче Никола 
Радосављевић, који је недавно на 
„Фејсбуку” покренуо иницијативу.     
у удружењу „Имамо план” откривају 
да се идеја о именовању моста 

по Миладину Зарићу родила на 
овогодишњем Фестивалу „Миксер”, који 
је био у знаку савамале.

– Инспирисани темом којом ћемо 
допринети трансформацији овог краја 
града, одлучили смо да и на шеталишту у 
близини моста у јуну поставимо спомен-
плочу која обавештава пролазнике ко је 
заправо био Миладин Зарић и због чега 
мост именујемо по 
њему – каже Филип 
вукша, оснивач 
удружења грађана 
„Имамо план”.

у општини савски 
венац потврђују 
да ће оберучке 
п о д р ж а т и 
иницијативу да 
мост понесе име 
„Мост Миладина 
Зарића”.

– следеће године 
биће обележено 
и 70 година од 

ослобођења Београда у Другом светском 
рату. Баш тог 20. октобра учитељ Зарић 
је херојским чином спасио стари савски 
мост. Зато сматрамо да град треба 
да ода почаст заборављеном хероју 
Другог светског рата – истиче Душан 
Динчић, председник савског венца, 
најављујући да ће наредне године и кућа 
у Карађорђевој улици, у којој је живео 
учитељ, бити ваљано обележена. 

трАмВАјСКИ моСт - моСт 
учИтЕљА мИлАдИНА ЗАрИЋА
други пишу...
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БудућаСавамала пројекат у 
оквиру urban Incubator: Bel-
grade прикупља дечје визије 
будућности њиховог дела града 
у сарадњи са ош „Исидора 
Секулић“. Tако су деца другог и 

трећег разреда осликавали на унутрашњим 
зидовима школског дворишта своје визије 
Савамале 2050. године.

Како будућност савамале виде сами 
Београђани? Које су њихове идеје? Могу ли 
неке од њих прерасти у стварност? Пројекат 
Неxтсавамала не само да Беогрђане 
подстиче на то да заједничким снагама 
обликују визију будућности савамале, него 
их у томе и подржава уз помоћ интернетског 
форума и путем радионица. 

грађани не само да осећају све снажнију 
потребу за тим да учествују у одлучивању 
о развоју свог града, него желе да и сами 
активно допринесу том развоју. Чак и у 
постсоцијалистичким земљама, где су о 
урбанистичким питањима дуго одлучивале 
искључиво ауторитарне власти и стручњаци 
који су деловали по њиховом налогу, 
грађани су и те како вољни да се активно 
укључе у овај процес. Да би се обезбедили 
услови за то, неопходно је, међутим, развити 
структуре за активно учешће грађања, јер их 
у прошлости није било. 

Интернет данас пружа потпуно нове 
могућности за активно учешће грађања у 
решавању градских питања. у Хамбургу 
су те могућности већ успешно испитане. 
Пројекат Nexthamburg успео је да прикупи 
бројне идеје на интернетској платформи 
која је креирана посебно у ту сврху. Затим су 
приспеле идеје анализиране и процењене, 
а на крају су организоване и радионице на 
којима су најбоље међу њима разрађене до 
нивоа на коме се могу преточити у конкретне 
планове. 

тим који је заслужан за пројекат Nextham-
burg сада долази у Београд, да би заједно с 
Београђанима обликовао визију будућности 
савамале. у томе ће им помоћи нова 
интернетска платформа Nextsavamala. 
За платформу је задужен тим стручњака, 
који све житеље Београда позивају да 
им се придруже, тј. да се активно укључе 
у креирање развоја савамале. Поред 
платформе предвиђене су и радионице 
у Шпанској кући, да би грађани уз помоћ 
стручњака разрадили најбоље идеје. На крају 
овог процеса резултати ће бити објављени 
у форми књиге, која ће затим бити свечано 
уручена градској управи града Београда.

дЕчИјА ВИЗИјА 
САВАмАлЕ у 2050. годИНИ
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Као увертира свечаном 
отварању павиљона, 
јапанска дизајнерка 
хране уно фуџисава је 
у заједничкој башти КЦ 
“град”-а и шпанске куће, 

одржала курс спремања балканског 
сушија под називом “Направите своју 
београдску суши ролницу”. 
Око 21.30 часова, централно лоцирано 
испод Бранковог моста на обали реке 
саве, упалило се светло унутар Шпанске 
куће, нежно светлећи и бојећи руинирану 
фасаду у плаву већ препознатљиву боју 
пројекта urban Incubator: Belgrade. 
архитекте тим Риениетс, куратор на 
пројекту урбан Инцубатор: Белграде и 
Никола Банковић дизајнирали су три 
привремена павиљонска простора 
користећи оплатне елементе који се 
иначе користе за изливање бетона на 
градилиштима; 200 тона материјала, 
никада коришћеног у савременом 
дизајну, поставила је компанија ПЕРИ за 
свега 13 дана. 
Задатак је ове привремене архитектуре 
у томе да учесницима пројекта урбан 
Инцубатор: Белграде, али и житељима 
савамале, обезбеди адекватне услове 
за деловање. становници савамале, 
Београђани и посетиоци ту 
могу добити информације, 
уметници и архитекте који 
учествују у пројекту стичу 
тако простор за рад, док ће 
културним манифестацијама, 
попут изложби или радионица, 
као и свечаним и разним другим 
друштвеним догађајима 
„Шпанска кућа“ обезбедити 
кров над главом. 
Историјске компоненте у спрези 
с новим бетонским елементима 
стварају јединствену атмосферу, 
и рушевинама „Шпанске 
куће“ дају скулптурални печат. 
Захваљујући томе, павиљон не 
привлачи пажњу као засебна 
грађевина, већ интегрише 
квалитете који су у датом 
простору присутни од раније. 
Празнина се преображава у 
просторије, дивље растиње у 

баште, а бетонски елементи 
у скулптуре. Метаморфоза 
„Шпанске куће“ прераста 
тако у симбол за препород 
целе савамале. 

„Шпанска кућа“ је 
руинирана стара грађевина 
у савамали која је након 
покушаја рестаурирања 
и реконструкције 
остала недовршена. 
Ова привидно сасвим 
бескорисна грађевина 
преобразила се сада у 
централни простор за 
манифестације које ће се 
одвијати у оквиру пројекта 
urban Incubator: Belgrade. 
На овај начин ће „Шпанска 
кућа“ послужити и као 
симбол за преображај 
читаве савамале, која је 
постала лабораторија за 
визије о ревитализацији 
ове запуштене градске 
четврти.

отВорЕН ПАВИљоН 
у БрАЋЕ КрСмАНоВИЋ 2
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желите ли да живите 
у кући која је у 
еколошки и естетски 
у хармонији са 
својим окружењем, 
налази се у Еко-

зеленом насељу, која би била енергетски 
штедљива, сама производила енергију за 
сопствене потребе, уз значајније краћи 
рок изградње, по принципу „уради сам“! 
да ли квадрат овакве куће, може да 
буде 2 до 3 пута јефтинији него објекта у 
класичној градњи?
ово је тема пројекта MILD-HoME, који 
финансира Еу и у коме општина Савски 
венац учествује заједно са партнерима из 
Италије, Аустрије, мађарске, румуније, 
Бугарске и грчке. 
Кратак преглед Пројекта
Пројекат мИлд ХомЕ има за циљ да 
докаже да је могуће изградити еколошки 
штедљива насеља у југоисточној Европи, 
која су, доступна обичним људима, 
заинтересованим за градњу сопственог 
дома. оно што је новина у MILD-HoME 
пројекту, је кућа у којој је комбинована 
скоро нулта емисија Co2 са ниском 
ценом градње – материјали са добрим 
перформансама који нису скупи, који 
су уклопљиви, стандардизовани, са 
локалног тржишта, са једноставном али 
свом неопходном аутоматизацијом и са 
могућношћу примене система „уради 
сам“. Свакако, услов је да куће буду 
различите, како би се могле прилагодити 
укусу клијената и њиховом стилу 
живота. ова разноликост ће се постићи 
расписивањем архитектонског конкурса 
у 8 општина, укључујући и нашу.

у четири општине (Софија, Кастел нуово, 
милес и Савски венац), ће бити расписана 
четири позива за тендере за идејна 
решења за изградњу првих Зелених еко-
насеља на основу мИлд-ХомЕ принципа 

и отвориће се прва два градилишта за 
изградњу Зелених еко-насеља. Пошто 
се укључе заинтересоване стране и 
надлежне власти и ступи у контакт са 
власницима грађевинског земљишта, 
инвеститорима и грађевинарима, барем у 
две општине ће почети изградња Зеленог 
еко-села (два пилот пројекта). MILD-
HoME пројекат ће бити представљен 
„Споразуму градоначелника“ (Covenant 
of Mayors), ради даљег ширења идеје. 
организоваће се локалне акције ради 
промовисања MILD-HoME пројекта код 
грађана и општинских власти, не би ли 
дошло до уврштавања оваквог типа 
градње у градске планове за изградњу. 
организоваће се MILD-HoME ИНфо 
ПуНКтоВИ по општинама и отворити 
регионалне радионице за потенцијалне 
кориснике, заинтересоване из 
области грађевинарства и политичке 
представнике.
у Бизнис центру општине у улици 
кнеза милоша 47 је отворен ИНфо 
центар где грађани могу пратити 
резултате пројектних активности, видети 
предложена решења и сазнати до какве 
циљне цене смо дошли истраживањем 
тржишта и раду на пројекту. 

у овиру пројекта је предвиђено 
формирање базе података о 
предузећима, у региону југоисточне 
Европе укључујући и наша предузећа 
која се баве зеленом градњом и 
производњом штедљивих материјала.
такође ће бити организоване обуке за 
пројектанте и агенте некретнина, како би 
концепт мИлд кућа заживео.
један од резултата пројекта је и 
штампање водића „Како изградити Еко 
зелено насеље са мИлд кућама“.
двема општинама ће бити омогућена 
израда извођачких пројеката, а у 
завршном периоду пројекта, на сајту ће 
бити постављен софтвер „милд куће за 
Вас“, који ће омогућити сваком лагано 
израчунавање исплативости, као и 
кредитни калкулатор, на основу договора 
са банкама о новим кредитним линијама 
за изградњу ових кућа. грађани ће 
свакако преко општинског инфо центра 
моћи да добију релевантне податке о 
штедљивим начинима градње на основу 
критеријума постављених за Еко зелено 
насеље.

Пројекат се завршава новембра 2014. 
године.

КАКо до јЕфтИНИјЕг И 
“ЗЕлЕНИјЕг” КВАдрАтА?

Пројекат MILD-HoME
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Април и мај 2013. су били веома 
значајни за ширење и промоцију 
пројекта ХИНт, нарочито његових 
најважнијих циљева у погледу 
имплементације јединственог и 
унифицираног система обуке и 
сертификације запослених у речном 
бродарству.
На почетку, пројекат ХИНт је позван 
од стране дунавске комисије, 
посматрача пројекта, да информише 
чланове Експертске групе за 
политику пловидбе на дунаву 
о тренутном статусу пројекта и 
будућим активностима на пољу 
професиналне едукације и обуке 
запослених у речном бродарству. 
такође је разматран средњорочни 

акциони план дунавске комисије који 
ХИНт-у даје могућност да допринесе 
значају пројекта за пловидбу 
дунавом, који је доста цењен, не 
само по резултатима претходног 
пројекта НЕлИ , који је већ одобрен 
од стране дунавске комисије, већ 
и због тренутних циљева у погледу 
хармонизације професионалних 
квалификација и увођења модерних 
техничких алата у овом пољу.
ХИНт партнери су привржени развоју 
студије изводљивости прецизирањем 
потребних карактеристика будуће 
дунавске бродарске школе и 
успостављању техничких услова за 
пловидбу дунавом и симулаторе 
претовара. ХИНт партнери који су 

директно укључени у пројектну 
активност интеграције дунавског 
региона у Европски хармонизовани 
систем едукације похађали су 7. EDIN-
NA генералну скупштину одржану 28. и 
29. маја у Констанци. овом приликом 
ХИНт је презентовао најновија 
достигнућа, укључујући допринос 
текућој иницијативи Европске 
комисије у погледу признавања и 
модернизације професионалних 
квалификација у речном бродарству и 
позвао учеснике да подрже исту, ради 
коначног побољшања ефикасности 
радне снаге и пружања услуга.
општина Савски венац добила 
је донацију преко пројекта ХИНт 
(штампач, скенер, лаптоп,лцд), 
која се већ увелико користи у 
Бизнис центру општине Савски 
венац.

једни од станара Бизнис центра Creitive, добили су финансирање од 
фонда за иновациону делатност, преко Програма раног развоја. Crei-
tive су основали нову фирму TimePad, са партнерском фирмом BWG 
инжењеринг. 
Истоимени пројекат београдске компаније TimePad базира се 
на развоју cloud система за праћење радних сати запослених. 
Комбиновањем клијент и сервер сегмената, пружа се једноставан 
и ефикасан механизам контроле и евидентирања радног времена 
радника. 
Систем ће бити веома економичан за одржавање и лако применљив 
како на мала, тако и на средња предузећа.

ХИНт доБИјА ПрИЗНАњЕ КАо ВАжАН 
учЕСНИК у ЕВроПСКИм ИНИЦИјАтИВАмА

СтАНАрИ БИЗНИС ЦЕНтрА доБИлИ  фИНАНСИрАњЕ
ПројЕКтА од фоНдА ЗА ИНоВАЦИоНу дЕлАтНоСт



данијела мирјанић, одборница у Скупштини општине



www.savskivenac.rs 33

Информатор о раду и животу градске општине савски венац

тридесетчетворого-
дишња данијела 
мирјанић није рођена 
у Београду, нити 
је у њему одрасла, 
али је за престоницу 

дубоко емотивно везана. Као 
једина одборница у Скупштини 
општине Савски венац испред 
Социјалдемократске партије 
расима љајића фокусирана је на 
социјална питања.

- у Скупштини општине Савски венац 
око 90 одсто људи су јако слични 
мени по погледима на Београд, 
погледима на човека и Србију. 
Боримо се заједно за вредности 
обичних људи - као што су породица 
и деца и желели бисмо да се врати 
средњи грађански слој у Србији - 
каже Данијела Мирјанић и додаје 
- ми желимо да родитељи могу да 
раде одређен број сати дневно да 
би својој деци приуштили летовање, 
рецимо, без кредита. 

Општина савски венац обилује 
акцијама помоћи “обичним 
људима”, а Данијела Мирјанић 
каже да је то тренд који траје већ 
годинама.

- Садашњи, а и претходни 
председник општине су се 
водили том идејом да се људима 

помогне. општина Савски Венац 
је специфична, јер је централна 
градска општина, тако да се не 
може бавити неким крупним 
питањима као што су питања 
запослења, али може тим 
питањима која су важна за 
обичног човека. тим обичним 
људима је све битно - од ограде 
које нема у згради, до осветљења 
и чишћења снега испед улаза 
зграде. Наш приоритет је да се 
врате те неке старе вредности - да 
се зна ко живи са тобом у улазу 
зграде, да једни другима кажемо 
добар дан - напомиње она.

- ја сам неко ко није рођен и 
одрастао на општини Савски 
Венац нити у Београду. Потичем 
из патријахалне средине у којој 
се посебно цене те вредности. 
ја сам из Владичиног Хана, како 
волим да кажем, који се налази 
на пола пута између Београда и 
Солуна. Зато желим у своју улицу 
на Савском Венцу да донесем ту 
неку топлину југа и менталитет 
који ми доле имамо - каже 
одборница у скупштини општине.

све локалне самоуправе у србији 
задесила је криза, па самим 
тим и недостатак средстава за 
реализацију разних пројеката. 
Мирјанићева, међутим, тврди да 

уВЕК Ћу дА ПодржИм 
СВАКу доБру ИдЕју

данијела мирјанић, одборница у Скупштини општине
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је руководиоце у локалној самоуправи 
најбитнија идеја.
- увек постоји простор да се нешто 
уради, само је битна добра идеја. чак 
неке идеје које ми имамо не изискују 
велика новчана средства. Знам да ће 
ускоро и буџет општина бити смањен, 
да долазе све те промене, али може 
се. ми смо као странка скоро имали 
акцију “обуцимо децу” где смо преко 
пријатеља, породице, чланова и 
симпатизера знали за неке породице 
које су социјално угрожене, а преко 
неких других смо скупљали ту одећу. 
Прво је била идеја да се помогне само 
деци, међутим, јавили су се људи који 
су доносили одећу и за одрасле, тако 
да су наши појединци и представници 
градског одбора, на тај начин ишли 
и помагали људима. Па ипак, то није 
права прича да ти некоме однесеш 
половну одећу - права прича је да 
ти некоме омогућиш да купи свом 
детету одећу.

Она се осврнула и на акције које толико 
трају на територији општине да се већ 
могу назвати “традиционалним”.
- Акција “лаптопови за трећаке” се 
показала одличном, јер не може 
сваки родитељ да обезбеди свом 
детету, па чак ни себи, рачунар. 
такве сличне акције треба имати. 
генерално, општина Савски венац 
добро ради. добри је људи воде, а 
ја ћу увек као одборник да подржим 
сваку добру идеју, сваку добру акцију 
без обзира са које политичке стране 
долази.

Она каже да раније није размишљала о 
проблемима које сусрећу политичари 
на нивоу локалне заједнице.
- док сам радила у министарству, 
испред мене су били много већи 
проблеми као што је планирање 
буџета Србије, а далеки су ми били 
проблеми као што су канализације 
и улице. Кад сам, пре три године, 
постала председница општинског 
одбора , онда сам детаљније ушла 
у проблеме општине Савски венац и 
заиста могу рећи да је леп осећај и да 
добар однос имам са свим колегама. 
Некада седнице знају да буду врло 
интересантне. Када одборник на 
седници изнесе проблем, рецимо 
да треба да се постави жандињера 
у некој улици, на следећој седници 
која буде за месец дана тај одборник 

изађе и захвали се председнику 
што му је изашао у сусрет. Заиста се 
осећате лепо, делујете свемогуће, 
јер сте решили проблем обичних 
људи. једна жандињера, дрво које 
се накривило и прети да сруши на 
неки ауто, а треба да се уклони до 
следеће олује - јесу заиста огромни 
проблеми. И одговорност је заиста 
велика. могу да кажем да све колеге 
одборници заиста схватају озбиљно 
своју улогу и да не долазе ту про 
форме. Заиста слушају пажљиво 
једни друге - закључује Данијела 
Мирјанић. 

ИНжЕњЕр ПољоПрИВрЕдЕ 
у ПолИтИЦИ
данијела је по струци дипломирани 
инжињер пољопривреде, али 
се ипак не бави тим послом. већ 
примарно заштитом и безбедношћу 
на раду.
- Као инжињер се сналазим 
одлично, јер сам пет и по 
година радила у министарству 
пољопривреде. тај факултет је био 
моја жеља, и сад да опет бирам, са 
34 године, бирала бих исто јер даје 
изузетну ширину знања.
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у суботу 25. маја у дечјем 
културном центру 
„мајдан“, одржана је 
прослава 10 година 
школе родитељства дома 
здравља Савски венац, 

јединствене у Београду по томе што 
на једном месту садржи три програма 
за будуће родитеље: Психофизичку 
припрему за порођај, школу за 
труднице и Психолошку припрему за 
родитељство.  И, што је веома битно 
- бесплатна је. о оснивању и раду 
школе родитељства говорила је, њен 
оснивач, др мирјана Велимировић, 
чланица општинског већа го Савски 
венац, директорка дома здравља 
Савски венац у време оснивања 
ове специфичне школе, као и њена 
наследница на директорском месту др 
Весна Вујичић. 
    Ова школа јединствена је и по томе што 
већ пет година, заједно са удружењем 
грађана „Перспективе“ и „водичем за 
родитеље“ развија пројекат БЕБИ На ДаР, 
под покровитељством гО савски венац, 
као и пројекат продукције едукативних 
књига и DVD-јева о родитељству, које су 
родитељи, у продукцијским циклусима, 
добијали приликом пријављивања 

новорођених беба.
   О новом циклусу даривања и 
проширењу пројекта БЕБИ На ДаР на 
овој свечаности говорио је и председник 
градске општине савски венац Душан 
Динчић, наглашавајући колико су њему 
и његовој супрузи Школа родитељства и 
публикације из акције Беби на дар били 
корисни пре и након рођења њиховог 
детета.
   На овом лепом скупу и веселом 

двочасовном дешавању труднице и 
родитељи имали су и прилику да се 
упознају са: новим савЕтОвалИШтЕМ 
За ДОЈЕЊЕ, новим едукативним 
програмом за родитеље - ДОБаР стаРт 
и да уживају уз забавни програм и 
рођенданску торту.
    Домаћини ове прославе - ДКЦ Мајдан, 
представили су им, такође, своје 
програме за децу различитих узраста.

јуБИлЕј шКолЕ родИтЕљСтВА 
И АКЦИјЕ „БЕБИ НА дАр“
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у Скупштини града 
свечано је 11. јуна 
додељена Књижевна 
награда „Исидора 
Секулић“ за књигу 
објављену у 2012. 
години. овогодишња 

добитница је жанета ђукић Перишић, 
за дело „Писац и прича“ - Стваралачка 
биографија Иве Андрића, у издању 
Академске књиге из Новог Сада.  

Након поздравне речи душана 
динчића, председника општине Савски 
венац која још од 1967. године додељује 
ову награду и ратка Адамовића, 
председника фонда „Исидора 
Секулић“,  у име жирија су се обратили: 
његов председник др марко Недић и 
члан Проф. др Петар Пијановић.

По пријему награде присутнима се 
својом беседом обратила и добитница 

награде жанета ђукић Перишић, 
наглашавајући да јој ова награда чини 
велику част, а свечана сала градске 
скупштине, препуна колега, пријатеља и 
поштовалаца њеног дела, и немерљиву 
радост поводом тог чина.

Свечаност је водила глумица милена 
јакшић, која је читала одломке из дела 
Исидоре Секулић, као и из награђене 
књиге.

ЗА СтВАрАлАчКу 
БИогрАфИју ИВЕ АНдрИЋА

жанети ђукић Перишић добитница награде „Исидора Секулић“ 
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БЕСЕДА ДОБИТНИЦЕ НАГРАДЕ ЖАНЕТЕ ЂУКИЋ ПЕРИШИЋ
Mожда је ово прави тренутак да се као аутор ове награђене књиге за час повучем у страну 
и у неколико речи покушам да осветлим природу духовних односа између личности која је 
била предмет мога рада и личности чије име носи ова за мене тако значајна награда. Још 
1923. године, у тексту “Исток у приповеткама Ива Андрића”, када је писац у свет изишао 
са само неколико прича, Исидора Секулић разумела је и осетила његов приповедачки дар и 
сензибилитет којим се он ухватио у коштац са “многострадалном” Босном која болује “од 
вишка историје”. У тим Андрићевим причама у којима проналази  Исток и “као документ и као 
поезију” она види и језгро које “тако силно бљешти и чара у његовим приповеткама”.
У Андрићевој рукописној заоставштини, у једној бележници из давне 1933. године наилазимо 
на мисао француског писца Шарла Пегија која у преводу гласи: “Демон неспокоја”, уз коју писац 
уноси напомену:  “За човека уопште, за Исидору С”. 
Какав је то неспокој и немир Андрић препознао у осетљивом и вазда запитаном бићу српске 
списатељице? Није ли се он, мучен целога живота немирима и превирањима сопствене душе, 
нашао са њом на истоме путу на којем су обоје, као што Исидора вели у причи “Буре”, научили 
“да воле оно што не виде, оно што немају и оно што мора да прође”. Обоје су сведоци људске 
пролазности која је имaнентна људскоме постојању: човекова трошност за њих је управо 
доказ његовог постојања и коначног трајања у свету, јер пролази само оно што се роди, верују 
и Исидора и Андрић. Међутим, остаје да претрајава управо прича о људској пролазности, 
уметничко сведочанство тога пропадљивог постојања, остаје да живи реч као мера 
памћења.
Али, ни писац На Дрини ћуприје ни ауторка Госпа Ноле, у својим делима не очајавају што је 
живот пролазан, у њиховим делима, ако има меланхолије, нема очаја, ако има туге нема 
безизлаза, ако има песимизма, то је делатни песимизам, ако има сумње, има и наде. 
У беседи “О причи и причању” коју изговара у Стокхолму када прима Нобелову награду, Андрић 
вели: “Бити човек, рођен без свог знања и без своје воље, бачен у океан постојања. Морати 
пливати. Постојати. Носити идентитет. Издржати атмосферски притисак свега око себе, 
све сударе, непредвидљиве и непредвиђене поступке своје и туђе, који понајчешће нису по мери 
наших снага. А поврх свега, треба још издржати и своју мисао о свему томе. Укратко: бити 
човек.”
Јер, живот је тешка дужност, како вели један арапски песник, али је наша дужност. И 
стога и Исидора и Андрић воле живот управо зато што тај живот истовремено поприште 
ужаса и лепоте, зато што уме да повређује, да отвара ране и питања на која човек мора да 
одговори, и зато што за живот морају да се боре. Та борба уме да буде страшна и болна, али у 
уметности она рађа најлепшим и најређим плодовима. 
На једном издању триптиха Пут Алије Ђерзелеза Андрић Исидори исписује посвету: “Драга 
госпођо, шаљем Вам ову књигу према Вашој жељи, са увек истом вером да људи нису много 
а да књиге нису ништа.” И управо из тога парадокса, по страсној уметничкој потреби да 
се обраћају људима, градећи паралелне уметничке светове, и Андрић и Исидора исписују 
заводљиве и заносне странице српске књижевности. Јер, како вели Исидора, “без мистичних 
авантура духа нема велике уметности”. 
И да се сада, на крају, вратим сопственом искуству: пишући књигу која је данас награђена, 
посветивши јој уистину у потпуности године и године свога професионалног живота, 
откидајући време од властитог живљења, од породице и пријатеља, спознала сам бар трачак 
оне доследне, истрајне па и усамљеничке посвећености раду који су Андрића и Исидору довели 
у сам врх српске књижевности. Свом дубином свога бића спознала сам шта значи Исидорина 
мисао о важности «служења» уметности. Јер, ја сам свој рад разумела као изистинску 
«службу» уметничком генију Иве Андрића и његовој непролазној уметности.
Иако књиге по правилу настају у тишини и осами, књига Писац и прича ни издалека није била 
усамљеничко путовање. На томе путовању имала сам велику помоћ и подршку своје породице, 
посебно својих ћерки Милене и Данице, својих пријатеља и колега који су ми коментарима, 
идејама, саветима, критичким примедбама или напросто разумевањем олакшали посао, као и 
мог издавача и уреднице која је све време благонаклоно пратила мој рад. 
Свима им дугујем велику захвалност, као и члановима Жирија који су са пажњом и разумевањем 
прочитали моју књигу и учинили ми одиста посебну част доделивши ми награду. 
И свакако, посебно захваљујем свима вама који сте данас дошли да са мном поделите моју 
велику радост.
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САоПштЕњЕ жИрИјА

жири за доделу награде “Исидора Секулић”, 
у саставу марко Недић, председник, Петар 
Пијановић и Александар јерков, чланови, детаљно 
је разматрао прошлогодишњу продукцију 
савремених српских писаца у свим жанровима које 
је неговала Исидора Секулић. На завршној седници, 
критички анализирајући ужи избор кандидата 
начињен на основу читања близу деведесет књига 
приповедачког, романескног, есејистичког и 
путописног жанра, жири је једногласно одлучио да 
награду „Исидора Секулић“ за 2012. годину добије 
жанета ђукић Перишић за студију Писац и прича. 
Стваралачка биографија Иве Андрића, у издању 
Академске књиге из Новог Сада.

   у студији Писац и прича жанета ђукић Перишић 
је на изузетно успешан критичко-методолошки 
начин пришла тумачењу књижевног дела 
великог српског писца. Користећи податке из 
Андрићеве биографије и из друштвене и културне 
атмосфере у којој је он живео, она је веома 
сликовито, уз низ нових истраживачких открића, 
показала помоћу којих стваралачких средстава 
су се реални животни подаци у имагинативном 
тексту једног изузетног уметника какав је био 
Андрић неминовно преображавали у естетске 
чињенице првог реда. у студији су поред 
кључних поетичких константи Андрићевог дела, 
тематских, стилских и семантичких, паралелно 
анализиране и интелектуалне, друштвено-
политичке и културолошке прилике готово целог 
драматичног ХХ века, који је одлучујуће деловао на 
Андрићев живот и на његову личност. Последице 
тог доживљаја, које су веома сугестивно, иако 
посредно, пројектоване на странице његовог дела, 
оживљене су у овој студији изузетно занимљивим 
критичким рукописом. Зато ће живот и прича 
жанете ђукић Перишић сигурно бити једна од 
кључних референтних критичких студија за све 
будуће проучаваоце Андрићевог књижевног дела.

ужИ ИЗБор ЗА НАгрАду

од деведесет предложених и приспелих 
наслова за даљу критичку валоризацију жири је 
издвојио седам: 

Катарина Брајовић: штампар и Вероника, 
роман, (октоих, макарије, Подгорица, Београд); 
Александар гаталица: Велики рат, роман (Евро-
ђунти, Београд); жанета ђукић-Перишић: 
Писац и причa, студија (Академска књига, 
Нови Сад); драгиша Калезић: Стопала, приче 
(орион арт, Београд); Владимир Кецмановић: 
Зидови који се руше, приче (Завод за уџбенике, 
Београд); Вида огњеновић: живи примери, 
приче (Архипелаг, Београд); Кристијан олах: 
Књига-Бог, студија (Институт за књижевност и 
уметност, Београд).
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Свечано је и готово 
дирљиво било 
у неформалном 
избегличком насељу 
у рашкој улици бб, 
на Бањици. радмило 

дедовић из Комесаријата за избеглице 
и представници општине уручили 
су 18 комплета занатске опреме и 
алата, намењених професионалном 
подстицају интерно расељених лица 
са територије наше општине. 

Цела акција за помоћ избеглицама 
осмишљена је у склопу пројекта за 
економско оснаживање њихових 
породица, кроз покушај да развију 
сопствени породични бизнис од ког ће 
убудуће живети. Овога пута, међу 18 
пакета алата и машина, нашла се опрема 
за столаре, аутолимаре, машинбраваре, 

завариваче и мајсторе других 

металских струка, али и за прање тепиха, 
козметичарске услуге, пица-пекаре и 
друге послове, већ према занимањима 
којима су се њихови власници раније 
бавили или су се за њих школовали.

Био је то прави празник за ове суграђане, 
практично и нови почетак њиховог,  
надајмо се бољег, живота, што су им 
сви гости том приликом најискреније 
пожелели.

ЗА ПоКрЕтАњЕ 
СоПСтВЕНог ПоСлА

Помоћ избеглицама – занатлијама на Савском венцу

ПАКЕтИ ХрАНЕ ЗА 
ИЗБЕглИЦЕ
градска општина Савски 
венац, у сарадњи са 
Комесаријатом за избеглице, 
поделила је 27. маја 90 
пакета хране избеглицама и 
интерно расељеним лицима са своје 
територије.
Пакети су дељени испред просторија 
мЗ „Слободан Пенезић Крцун“, а 
у њиховој расподели учествовали 
су: Владимир Новаковић, заменик 
председника општине, Предраг 
Кузмановић, заменик председника 
Скупштине општине и Зоран Коцић, 
члан Већа градске општинеСавски 
венац. 
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градска општина Савски 
венац, феријални савез 
Србије и Спортско-
риболовачко удружење 
Сењак  још једном су 
успешно организовали 

велико такмичење у спремању 
рибље чорбе на обали Саве.

у кругу Београдског сајма - код 
ресторана „Шест топола“ у суботу 
6. јула одржана је традиционална 
14. манифестација „Опет се пале 
савске ватре“ под покровитељством 

градске општине савски венац. Поред  
општине, организатори ове туристичке, 
културно-забавне и спортско-
рекреативне манифестације били су 
и: Феријални савез србије и спортско-
риболовачко удружење „сењак“. 
суорганизатор манифестације био је 
Београдски сајам, а међу спонзорима: 
БИП, Зеленило Београд, србија шуме, 
Фриком, Београдски сајам - Ресторан 
Шест топола и пекара „Милош“. 
Медијски спонзори ове успешне 
манифестације били су Радио с и 
Радио Београд 202. 

Бројне екипе припремиле су 60 
котлића са рибљом чорбом - тако 
симболично означивши шест 
деценија Феријалног савеза србије. 
ватре су се упалиле у 10 часова, 
кување чорбе почело је сат касније, 
а проглашење победника било је у 
15 часова. 

Жири састављен од еминентних кувара, 
познатих личности и представника 
организатора, предводила је најбоља 
светска  рукометашица свих времена 
светлана Китић.

ХИљАду учЕСНИКА „САВСКИХ ВАтрИ“  

река Сава као место окупљања
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„НАјБољИ КотлИЋИ“
Најбољи рибљи котлић ове године 
направила је екипа „Ва и Ким“, чији је 
главни кувар био горан јерков. друго 
место освојио је „грочански лала“, а на 
трећој и четвртој позицији нашле су се 
екипе „Босанац“ и „Пирана“.
уз такмичаре из свих крајева Србије, 
али и иностранства, овом догађају 
присуствовало је преко 1.000 Београђана, 
грађана Савског венца и њихових гостију. 
Поред такмичења у кувању рибље чорбе, 
екипе су се такмичиле и у пецању кедера, 
шумском вишебоју; организоване су 
спортске игре за најмлађе госте, а за 
старије шумарски вишебој - такмичење 
у старим и заборављеним играма, као и 
турнир у „цугеру“ - брзопотезном шаху.
одред извиђача „НХ миодраг 
миловановић - луне“ на обали 
Саве поставио је извиђачки логор 
и пропагирао активности везане за 
живот у природи. госте су забављала 
културно-уметничка друштва: „лира“, 
„Вук Караџић“, „гајде“, „Свети Сава“ 
и „Пиносава“, а својим наступом 
представили су се и вокално-
инструментални састав „Сквер“, певачка 
група „Прело“ и група „Erins Fiddle“ са 
сплетом ирских народних игара. Као 
додатак, ван бине, такмичаре и госте 
забављали су „Бакшиш“- оркестар 
и неизоставни трубачи који су се 
„спонтано“ ту појавили.

БИСЕр у турИСтИчКој ПоНудИ 
САВСКог ВЕНЦА
- Поред културно-историјских знаменитости, 
богатог наслеђа, архитектонске и свеколике 
друге баштине, као и разнолике културне, 
спортске и угоститељске понуде, Савски 

венац, као општина ослоњена на 
реку, између осталог негује 

овакве манифестације 
које корене вуку из 
социјалистичког 
периода бивше 
југославије. једна 
од најзначајнијих 

и најмасовнијих 
манифестација из тог 

периода свакако су и „Савске 
ватре“ које из године у годину стичу све већу 
популарност – рекао је  душан јевтић, члан 
општинског већа, задужен за туристичку 
понуду Савског венца, који је у име општине 
присуствовао овом скупу.
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Крај пролећа и почетак 
лета, већ по традицији 
је време за уобичајене и 
масовне еколошке акције 
које се организују на нашој 
општини ни намењене су 

свим узрастима, од прешколаца и ученика 
основних и средњих школа, до (нај)
старијих суграђана. 

у суботу 1. јуна на савском приобаљу jе 
одржана Централна прослава посвећена 
обележавању Дана реке саве, под 
називом „Дан саве – сваки дан“. 

са зборног места код Бранковог моста, 
манифестација jе почелa еколошком 
акцијом „Покренимо и нешто даље – 
очистимо савско приобаље“, у којој су  
ученици савсковеначких школа, активисти 
и запослени у општинској управи, очистили 
приобаље уз  саву, све до  ресторана „6 
топола“.

тачно у подне, на истом зборном месту, 
на свечаном отварању Централне 
прославе, присутнима су се званично 
обратили представници Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, из Републичке дирекције 
за воде и савске комисије, представник 
амбасаде словеније, председник 
Рафтинг савеза србије, а као домаћин 
манифестације и Душан Динчић, 
председник градске општине савски 
венац, која не само да представља 
„последњу станицу саве“ пред уливање у 
Дунав, него ову реку носи и у свом имену.

у богатом културно-уметничком 
програму потом су наступили чланови 
КуД абрашевић и Певачке групе „савска 
зора“, уз едукативну представу ЈКП градска 
чистоћа „Прљаво или чисто није исто“, уз 
јавни час на тему климатских промена,  
креативне и едукативне радионице за 
младе, представљање карневалских 
група са савског карневала, презентацију 
и промоцију еколошких активности 
на штандовима дуж приобаља, дочек 
Међународне савске бициклистичке 
трке (од извора до ушћа) и разне друге 

садржаје. гО савски венац, уз подршку 
савсковеначког Одреда извиђача „Франце 
Прешерн“, a у оквиру програма заштите 
животне средине, организовалa je  5. јуна 
у Хајд-парку еколошку акцију „За нај парк 
– чист Хајд парк“.

у оквиру ове акције организовано је 
чишћење и уређење Хајд-парка у ком 
су  учествовали ученици основних, 
средњих и интернационалних школа 
са савског венца у чему су им се 
придружили и заменик председника 
гО  владимир Новаковић и Предраг 
Кузмановић, заменик председника 
скупштине општине, који је и отворио 
ову лепу манифестацију. 

Након радног дела, већ по обичају, 
организоване су и занимљиве извиђачке 
игре, у којима су најуспешније екипе 
освојиле  Дипломе и пехаре за своје школе. 
Одељење за друштвене делатности 

гО савски венац, у партнерству са ПОД 
театром и Предшколским установама 
савског венца, у оквиру програма заштите 
животне средине, организовали су 21. 
јуна у Дечјем културном центру „Мајдан“, 
шести по реду Дечји еколошки фестивал – 
ДЕФ 2013. 

На фестивалу, који је отворио Душан 
Динчић, председник општине савски 
венац,  учествовало је око 400 малишана 
из свих вртића Пу савски венац,  који 
су заједно са старијим другарима и 
аниматорима из ПОД театра били 
актери интерактивне представе. у њој 
су они били најмлађи еко-истраживачи 
који, уз пуно навијања, вриске, цике и 
веселог дечјег смеха, на крају побеђују 
„Злоће“ које нам загађују планету. 
сви они су тако кроз игру показали 
шта су о екологији до сада научили, у 
радионицама које им њихова општина 
већ шест година организује.

од ЕКо-шКолИЦЕ до  “дАНА рЕКЕ САВЕ“

три традиционалне еколошке акције на Савском венцу
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градска општина савски 
венац и Кућа краља Петра 
организовали су 21. јуна, 
поводом светског дана 
музике, целодневни 
музички хепенинг на 

више места у овој општини. Био је то 
амбициозан и успешно реализован 
програм у славу музике, који је 
започео мини-концертом испред 
општинске зграде у улици Кнеза 
Милоша. (свршени) студенти Музичке 
академије су потом, неочекивано лепо 
прихваћени и бурно поздрављени у 
ДКЦ „Мајдан“ (у који су успут свратили) 
од стране предшколаца, којима су 
одржали краћи концерт у склопу 
њиховог Дечјег еколошког фестивала. 
Било је дивно видети како деца из 
вртића са усхићењем прате извођење 
класика попут Баха и Бетовена, па чак 
и интерпретаторе те музике позивају 
на бис. 
   главни део овог целодневног 
дешавања одигравао се потом у 
дворишту Куће краља Петра на сењаку, 
где су се од раних поподневних сати 
смењивали ученици Мале школе 
рокенрола и најбољи бендови са 
свуРФ-а, са ученицима и студентима 
музичких школа и факултета. 

  у поподневним и (пред)вечерњим 
часовима своје блокове у склопу 
целодневног програма имали су и Хор 

„смиља“ и „Биљур“ који 
су изводили родољубиве 
и староградске песме, 
као и хор „врачарски 
солисти“, предвођен 
диригенткињом амалијом 
Милаковић, изводећи 
концерт састављен од џеза, 
соула, госпела и евергрин 
стандарда, али и у том стилу 
обрађених класичних или 

народних тема, 
од гершвина 
и Мокрањца, 
до српских, 
македонских или 
истарских традиционала. 
   у паузама између 
„живих“ наступа на летњој 
позорници у дивном 
дворишту овог здања, 
по пријатном времену 
и угодном амбијенту, 
музику је по личном  
избору пуштао DJ срђан 
гојковић гиле, легендарни 
фронтмен групе 
„Електрични оргазам“, 

дајући и сам, на тај начин, своју 
подршку овој интересантној културној 
манифестацији.

ЦЕлодНЕВНИ КоНЦЕрт 
НА САВСКом ВЕНЦу

Светски дан музике у Кући краља Петра

моСт КА КултурНом лЕту
у нимало једноставној организацији 
овог шароликог музичког хепенинга 
учествовали су, пре свих, мијодраг 
јањић, заменик директора дКЦ 
„мајдан“, задужен за Кућу Краља 
Петра и координаторка за културу 
јована Стефановић, уз помоћ 
волонтерке милице мађановић.
- обележавање Светског дана 
музике на овај начин – каже 
нам о томе мијодраг јањић – у 
ствари је пилот-манифестација ка 
будућој организацији топчидерског 
културног лета у овом лепом здању, 
о коме већ доста дуго размишљамо. 
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осим што их лепе, 
п р е п о з н а тљ и в е  
и „скоцкане“ у 
атрактивне црвене 
униформе, можете 
видети на већини 
разних општинских  

дешавања, где су у специфичној улози 
волонтери савсковеначког Црвеног 
крста  увек и у улози суорганизатора, 
активисти ове хуманитарн е 
организације током последњих месеци 

имали су и читав низ активности које 
заслужују да их овде поменемо. 

у сарадњи са „сава“ осигурањем 
недавно су прикупили значајну 
количину гардеробе (око пола тоне) 
која је подељена корисницима на 
савском венцу: у Дечијем дому „Дринка 
Павловић“ и на Кожној клиници, док је 
остатак прослеђен сигурној кући. Ова 
расподела је вршена у Недељи Црвеног 
крста, од 8. до 15. Маја, а Црвени 

крст савског венца, иначе, у својим 
просторијама у Дурмиторској 12, врши 
стално прикупљање и дистрибуцију 
половне гардеробе и осталих кућних 
потрепштина.

 током маја, ученици одељења IV-2 из ОШ 
„стефан Немања“ освојили су прво место 
на градском такмичењу у квизу „Шта 
знаш о Црвеном крсту и Добровољном 
давалаштву крви“, док је ученица Јелена 
вујинић из спортске гимназије освојила 

од ПрВЕ ПомоЋИ до олИмПИјАдЕ

Вести из Црвеног крста Савског венца

Пуно пажње поклањамо хуманитарном раду уопште и у том смислу веома често 
у својим акцијама учествује заједно са Црвеним крстом Савског венца, па ћемо 
и убудуће још активније учествовати у промовисању акција ове хуманитарне 
организације, јер на заједничком смо путу у тој мисији.

Предраг Кузмановић,
заменик председника Скупштине општине
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прво место у  Београду,  у конкуренцији 
средњих школа, на ликовном конкурсу 
„Крв живот значи“.

Екипа Клуба младих Црвеног крста 
савски венац у реалистичком приказу 
повреда и обољења освојила је21. 
јуна  друго место на 
градском такмичењу 
у Првој помоћи 
и Реалистичком 
приказу повреда и 
обољења.

Екипа Прве помоћи 
Клуба младих 
Црвеног крста савски 
венац освојила је 22. 
јуна друго место на 
градском такмичењу 
у првој помоћи и 
РППО. 

- Овде је битно 
истаћи да се наша 
екипа спремала са 
Црвеним крстом 
Палилуле која 
је вишеструки 
шампион Европе 
на такмичењима 
екипа прве помоћи 
и да је план да се 
њихов систем обуке 
и организације 
пренесе и у 
о р г а н и з а ц и ј у 
савског венца, како 
би у следећих пет 
година постали 
редовни учесници 
н а ц и о н а л н о г 
такмичења и тако 
што је више могуће 
популаризовали 
прву помоћ на 
савском венцу, рече 
нам у разговору на 
ову тему Никица 
јакшић, секретар 
Црвеног крста 
савског венца.

Обе поменуте екипе 
пласирале су се и на Државно првенство 
које ће се одржати у  септембру.  И док 
за екипу РППО-а то и није изненађење, 
јер већ годинама остварује  високе 
резултате, за екипу прве помоћи овај 
пласман представља озбиљан помак 
у раду и образац како треба радити и у 

будућности.

После још једне у низу успешних акција 
добровољног давалаштва крви у свечаној 
општинској сали организована је додела 
Признања за вишеструке даваоце крви и 
Захвалница за вишегодишње промотере 

и сараднике Цреног 

крста савског венца и трансфузиолошких 
служби које прикупљају крв на 
територији наше општине. све то с 
циљем  да се у наредном периоду још 
активније промовише давалаштво 
како би опет били носиоци државних 
признања и у тој области. 

 у свечаној општинској сали организован 
је, у сарадњи са ЦК Београда, и семинар 
о радионичарском раду.  у рад овог 
семинара били су укључени и волонтери 
других организација са територије града;

у сарадњи са Хришћанским 
хуманитарним удружењем „Хлеб 

живота“ за 
старије волонтере 
и сараднике 
организован је 
излет у Крагујевац.

 уз помоћ општине 
савски венац 
од почетка јуна 
реализује се 
програм „спорт за 
све“ који има за 
циљ да физички 
активира наше 
старије суграђане, 
а успут служи и 
за припремање 
екипе која ће нас 
п р е д с т а в љ а т и 
на „Олимпијади 
спорта, здравља 
и културе трећег 
доба“.  у склопу 

тог програма 
организовано је 
више шаховских 
турнира у сарадњи 
са шаховским 
клубом БасК, а са 
савезом спортова 
савског венца и 
спортски дан у 
Хајд парку, где су 
биле заступљене 
р а з л и ч и т е 
дисциплине (брзо 
ходање, пикадо, 
шутирање на гол) 
које су и саставни 
део такмичења 
на поменутој 
О л и м п и ј а д и . 
у оквиру овог 
п р о г р а м а 
ангажовано је 

више од 40 учесника, а логистичку 
подршку реализацији дају старији 
волонтери Црвеног крста, као и чланови 
Клуба младих. Овај програм има за циљ 
да подигне свест старијих суграђана о 
томе да старост није болест него стање 
које не мора да буде препрека активном 
и лепом животу.
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у дечјем културном центру 
„мајдан“ одигран је 3. 
јуна завршни чин школе 
мини-рукомета коју је, 
под покровитељством 
го Савски венац,  

рукометни клуб „железничар“ држао 
у три комшијске основне школе на овој 
општини. овом рукометном школом 
(префикс „мини“ је због смањених 
димензија терена и голова) било је 
обухваћено око 150 ученика другог до 
четвртог разреда из основних школа: 
„Петар Петровић његош“, „радојка 
лакић“ и „Исидора Секулић“, а све 
те школе, као и њихове мешовите 
селекције, учествовале су на турниру 
на ком је приказано шта је током 
године научено. 
Иако се играло по свим правилима, 
са судијама, мериоцима времена 
и записничарима, резулати осам 
одиграних утакмица били су у другом 
плану, иза дружења и неговања 
љубави према овом популарном 
екипном спорту.
   По завршетку турнира горан 
Богуновић, члан Општинског већа 
савског венца и Јулијана Пантић, 
стручна сарадница за спорт у 
Одељењу друштвених делатности, 
поделили су свим екипама (као и 
учитељицама) гарнитуре маркера, 
дресова и рукометне лопте, а тренери 
из „Железничара“ педантно су (за)
бележили имена бројних талената које 
ће укључити у своју пионирску школу. 
а њих је, срећом, толико, да у „Жељи“ 
размишљају да оформе и женску 
селекцију, коју до сада нису имали.

ПрАЗНИК мИНИ-руКомЕтА у „мАјдАНу“

шКолИЦА шАХА
Половином јуна успешно је завршен и пројекат „школица шаха“, намењен деци 
предшколског узраста, реализован у два вртића на Савском венцу. малишани из 
вртића „Света Петка“ и „грофица олга“ имали су тромесечну обуку у шаху, коју је 
организовао сарадник општине Савски венац на пољу развоја шаховске културе 
код деце и омладине, дипломирани менаџер у спорту марко даковић.
 Интересовање деце за лепу „краљевску игру“ превазишло је сва очекивања, 
а „школица шаха“ је завршена јавним часом шаха, ком су присуствовали и 
родитељи малих шахиста. малишани су показали своје тек научено шаховско 
знање, а сва деца добила су на поклон „шаховску бојанку“, дар покровитеља 
манифестације, општине Савски венац
 Пројекат „школица шаха“ подржала је и Предшколска установа „Савски венац“. 



чЕлНИЦИ оПштИНЕ:
Душан Динчић, председник Општине, 
2061-769,  факс 2061-899
владимир Новаковић, заменик 
председника Општине,  3615-381

члАНоВИ оПштИНСКог ВЕЋА:
горан Богуновић,  2061-904
Бранимир гајић,  2061-904
Мирјана велимировић,  2061-773
Бобан Јанковић,  2061-773, 2061-800
Душан Јевтић,  3615-388, 3615-382
Зоран Коцић,  2061-905,  2061-800
Дарко Чуданов,  3615-382,  3615-388

Бранислав Пејчић, начелник Oпштинске 
управе,  2061-800
Ивана Петковић, зам. начелника Оу,   2061-
800
александар Павловић, председник сО,  
3615-382, 3615-388
Предраг Кузмановић, зам. председника 
сО,  3615-388
Немања Петровић, помоћник 
председника општине,  7151-850
Јасмина Ђокић-Павков, помоћница 
председника општине,  2061-904
сава Мартиновић, помоћник 
председника општине,  2061-906, 2061-
800
Ненад Прелић, секретар сО,  3615-381

одЕљЕњЕ ЗА оПшту уПрАВу
Начелник одељења 20-61-713, 3614-073,  
20-61-712
Шеф Одсека за кадровске правне и 
опште послове  20-61-719 
Шеф Одсека за стручно техничке послове   
20-61-842
Шеф Одсека за послове писарнице    20-61-
853
Писарница (улазни хол) 20-61-853,  20-61-862

мАтИчНА СлужБА И одСЕК ЗА лИчНА 
СтАњА грАђАНА
Шеф Одсека за лична стања грађана  20-
61-722
упис новорођене  деце у матичну књигу 
рођених
упис деце рођене у гаК, вишеградска  20-
61-717, 20-61-718
упис деце рођене у бол. Народни фронт 

и Драгиша Мишовић  20-61-723, 2061-
724
Заказивање венчања и упис у матичну 
књигу венчаних, констатације бракова и 
развода, 20-61-730,  20-61-731
упис у матичну књигу умрлих 20-61-728,  
20-61-729
Исправке у матичним књигама 20-61-
726,  20-61-727

оПштИНСКо јАВНо 
ПрАВоБрАНИлАштВо
Јавни правобранилац,  2061-911
Заменици 2061-891, 2061-892, 2061-893, 
2061-894

одЕљЕњЕ ЗА ИмоВИНСКо ПрАВНЕ, 
грАђЕВИНСКЕ И КомуНАлНо-
СтАмБЕНЕ ПоСлоВЕ
Начелник одељења , 2061-827,   факс 
2061-833
Заменик начелника,  2061-827
Шеф Одсека за имовинско-правне 
послове,  2061-831
Шеф Одсека за комунално-стамбене 
послове, 2061-797,  2061-796
Шеф Одсека за грађевинско-архитектонске 
послове,  2061-806,  2061-812
Шеф Одсека за експропријацију и 
грађевинска уверења,  2061-834

одЕљЕњЕ ЗА фИНАНСИјЕ
Начелник одељења 2061-815,  2061-817
Шеф Одсека за финансије 2061-818
Шеф Одсека за буџет  2061-843

одЕљЕњЕ  ЗА ИНВЕСтИЦИјЕ 
И јАВНЕ НАБАВКЕ
Начелник одељења 2061-741
стручни сарадник, 2061-740

одЕљЕњЕ ЗА друштВЕНЕ 
дЕлАтНоСтИ, ИНформИСАњЕ И 
мЕСНу САмоуПрАВу
Начелник одељења, 2061-863, 2061-766,   
факс 2061-756
Заменик начелника, 2061-908
Шеф Одсека месну самоуправу 2648-948
Послови борачко-инвалидске заштите, 
2061-824,  2061-825
Повереник за послове са избеглицама 
2061-839

мЕСНЕ ЗАјЕдНИЦЕ оПштИНЕ САВСКИ 
ВЕНАЦ
МЗ “Зелени венац” и МЗ”гаврило 
Принцип”, Поп лукина бр.17  
2632-356
МЗ” слободан Пенезић-Крцун “, Др. 
александра Костића бр.15 2643-172
МЗ” Западни врачар “, светозара 
Марковића бр.79 2682-526
 МЗ” војвода Мишић “и  МЗ “стеван 
Филиповић”,  Динарска бр.14 2648-948  
 МЗ” топчидерско брдо-сењак “, васе 
Пелагића бр.54 3693-085
МЗ” Дедиње”, Булевар Кн. александра. 
Карађорђевића бр. 29 2668-252
МЗ “4.јули”, Миленка веснића  бр.3, 
2660-843

одЕљЕњЕ ЗА ИНСПЕКЦИјСКЕ ПоСлоВЕ 
И ИЗВршЕњА 
Начелник Одељења 2061-782   
Заменик начелника 2061-843
грађевинска инсп. 2061-744 и 2061-784
грађевинска инспекција (шеф) 2061-836
Комунална инспекција 2061-790,  2061-
788,  2061-789,  2061-791
Комунална инспекција (шеф) 2061-786
Одсек извршења 2061-776
Одсек извршења (шеф) 2061-791

СлужБА ЗА СтручНЕ 
И АдмИНИСтрАтИВНЕ ПоСлоВЕ
Пријем писаних представки и предлога 
грађана
Организовање пријема странака код 
функционера сО и Опш.већа
Кнеза Милоша 99,   3615-382,  3615-388,  
3615-381
Кнеза Милоша 69,  2061-800,  2061-769,  
2061-904
Општински КОл ЦЕНтаР,  3602-380
Е-маил( за достављање питања)  
pitanja@savskivenac.org.rs

СлужБА ЗА ИНформАЦИоНЕ 
тЕХНологИјЕ
Шеф службе,  2061-880,  2061-842
ЈП ПОслОвНИ ПРОстОР савсКИ вЕНаЦ
Кнеза Милоша 99, 3615-380, 3615-395

дКЦ мАјдАН 
Козјачка 3-5, 3692-645

ВАжНИ
БројЕВИ

тЕлЕфоНА



ГРАДСКА ОПШТИНА

САВСКИ ВЕНАЦ
За акцију „Наше двориште“ могу да се пријаве све зграде 
које имају формиране скупштине. 

Цену замене осушених или трулих стабала 
и садње нових општина плаћа у 
уделу од 70 одсто, док у остатку 
трошка учествују станари. 

Једна нова садница ће 
заменити  уклоњено старо 
стабло по препоруци 
стручњака.

Циљ акције је да се 
повећа безбедност 
грађана када постоји 
опасност да се осушена и крта 
стабла поломе за време олуја, 
али и када је неопходно да 
се замени дрвеће које својим 
кореном угрожава безбедност 
темеља или грањем оштећује 
фасаду зграде.
Истовремено, 
куповином нове 
саднице, фонд 
зеленила на 
територији Градске 
општине Савски 
венац се освежава и 
не умањује се.

„НАШЕ ДВОРИШТЕ“
Акција замене осушених и кртих стабала која угрожавају безбедност станара, 

пролазника и темеља стамбених зграда новим садницама племенитог дрвећа 


