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где постоји већи културни садржај. 
Фонд те библиотеке на Сењаку је 
специфичан, јер су многи људи 
поклањали своје књиге. Постоји јако 
велика и вредна збирка уметничких 
монографија и цела та збирка се 
и даље чува на једном месту. ми 
се сада надамо да ће она, када се 
Сењачка библиотека врати, бити 
понос наше општине. оно што је 
охрабрујућ и леп податак, према 
подацима градске библиотеке, 
око четрдесет одсто становника 
Савског венца су учлањени у 
библиотеке. Пуно људи је учлањено 
и доста се чита, а то је доста стар 
крај, па је грађанима тешко да се 
возе до центра како би дошли до 

књиге. зато су они и тражили да 
се будућа библиотека налази на 
линији аутобуса 44. Нудили смо 
и простор месне заједнице “4. 

јул”, која је такође огромна, али је 
ван домашаја превоза - закључује 
председник општине Савски венац. 

житељи Сењака 
су већ дужи 
низ година без 
библиотеке, што 
је чудан податак 
с обзиром да 

је око 40 одсто становника Савског 
венца учлањено у ове установе. 
ова неправда према грађанима ће 
у скорије време бити исправљена, 
јер је општина Савски венац 
одлучила да реагује, иако ван 
својих надлежности, и да вођена 
петицијом грађана пронађе простор 
који ће моћи да буде будућа Сењачка 
библиотека.

- Нама су се обратили грађани 
петицијом у којој је прикупљено 
1.500 потписа из целог града, а у којој 
траже да се врати тј. да се пронађе 
место за библиотеку на Сењаку. 

та некадашња библиотека је била 
на разним местима, да би на крају 
завршила у једној згради у улици Васе 
Пелагића која припада Архиву Србије, 
а која је библиотеку судским путем 
иселила. од тог тренутка Сењак нема 
библиотеку - прича Душан Динчић, 
председник општине Савски венац. 

Чак и пре него што су се грађани 
петицијом обратили, општина је 
тражила простор, а све време је била 
у комуникацији са библиотеком 
града београда. Понуђен је део Куће 
краља Петра, као и простори месних 
заједница, међутим, ништа од тога 
није задовољавало високе стандарде 
библиотеке града београда.

- Сењачки биоскоп је некада 
практично био дом културе на 
Сењаку, а сада стварно представља 

ругло. тамо је био боксерски клуб 
који смо ми иселили, а још увек на 
тој локацији живе бесправно и неки 
људи и сада смо у процесу њиховог 
исељавања. На крају смо одлучили 
да тај простор буде обновљен за 
библиотеку. Има још посла, мораће 
још неке ствари да се ураде, али као 
што су људи из библиотеке рекли: 
“боље да решимо то трајно”. ради се 
о месту које има 700-800 квадратних 
метара и које може да буде и културни 
центар - каже Динчић.

Последње месту где се налазила 
библиотека у улици васе Пелагића 
општина је опремила компјутерима, 
чиме је тај простор претворен у 
мултимедијално место. 

- то није само учионица у том 
класичном смислу, него и место 

оПштИНА 
ПоКлоНИлА згрАду 

Ми смо донели одлуку да тај простор уступимо Граду за потребе 
Сењачке библиотеке. На иницијативу грађана, пронашли смо 
простор, који је адекватан и за грађане, а истовремено задовољава 
високе стандарде које има Градска библиотека.

душан динчић
председник градске општине Савски венац

решење за библиотеку „Исидора Секулић“ на помолу
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СПомЕНИК зА жртВЕ 
НАЦИСтИчКог злочИНА

Предлог општине за обележавање места на коме је нацистички окупатор Србије од марта до маја 1942. 
свакодневно покретао процес убијања 6.500 жена и деце из логора Сајмиште у камиону-гасној комори

Нацистички окупатор спроводи београдске јевреје у логор на Сајмишту 1941. године. готово целокупна популација овог народа у престоници биће убијена у наредним месецима.

На овом до сада никада виђеном снимку, 
направљеном у пролеће 1942. године, поред логора 
Сајмиште који се види у позадини,  уочава се велики 

дрвени мост на баржама којим је свакодневно 
прелазио камион-убица  препун жртава

Немчки војници фотографисани током изградње моста на баржама којим је 

спојено Сајмиште са Савамалом. На овом снимку уочава се локација у улици 

браће Крсмановића, одакле је започињало убијање гасом.

Предратни репрезентативни 
београдски комплекс Сајмишта 
одлуком нацистичког окупатора 
претворен је у логор смрти 
непосредно по заузимању београда. 
логор се налазио на територији 
Независне државе хрватске (Ндх), 
која се простирала до леве обале 
Саве (данашњи Нови београд)

литература 
у којој је 
описан 
стравичан 
злочин 

Данас је готово потпуно непознато и тешко замисливо да једна зграда у Савамали, браће Крсмановића 2, представља 
немог сведока једног од најстрашнијих злочина који су се у београду одиграли у XX веку. Пред вратима ове зграде током 
пролећа 1942. године свакодневно се заустављао један велики камион необичног изгледа. За воланом је седео Гец, сувозач му 
је био мајер, обојица припадници најозлоглашеније формације нацистичког Трећег рајха - SS. У товарном делу камиона били 
су жене, деца и понеки старац: београдски Јевреји затворени на другој страни обале Саве у логору Сајмиште. Када би возило 
прешло дрвени мост преко реке, Гец би зауставио за тренутак неопходан да мајер изађе и покрене посебан механизам 
са спољне стране каросерије. од тог тренутка, херметички затворена кабина почела би да се пуни издувним гасовима 
мотора великог камиона. након што би се мајер вратио на своје седиште, вожња се настављала кроз браће Крсмановића, 
Карађорђевом и немањином све до Јајинаца. на овај начин, у страховитим мукама и патњи, убијено је 6.500 људи.

Градска општина Савски венац жели да у наредном периоду обележи тачно место у браће Крсмановића одакле је 
почињао овај страшан злочин. на то нас обавезује сећање према суграђанима-жртвама, али и потреба да се поново 
подсетимо на монструозност нацистичке идеје. на иницијативу душана динчића, председника општине, бранимира 
гајића, члана општинског већа и јасмине ђокић, помоћнице председника општине, који су решили да скину вео заборава 
са ове трагедије, ускоро ће бити покренут конкурс за идејно решење овог обележја.
У сусрету са амбасадором Израела, господином јозефом левијем, и председником Савеза јеврејских општина, 
господином рубеном Фухсом, општина Савски венац примила је изразе захвалности јеврејског народа за ово сећање на 
недужне жртве.
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саобраћај

НоВИ АСФАлт НА 
дЕдИњСКИм улИЦАмА

уређење саобраћајница на територији општине

И 2013. године Градска општина Савски венац је саставила листу неопходних 
поправки локалних улица и саобраћајница нижег интензитета, и доставила је 
Дирекцији за путеве Градског секретаријата за саобраћај. 
на основу наших предлога већ су започети или завршени радови на неколико 
локација. Приликом састављања ове листе главни оријентир су нам биле 
примедбе грађана на стање коловоза у њиховим улицама или важност 
појединих улица за функционисање локалног саобраћаја. За разлику од 
претходних година, када је највише улица реконструисано на Сењаку и 
Топчидерском брду, ове године наш приоритет су биле улице на Дедињу.

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

Улица 
аугуста 

Цесарца: У овој 
улици су завршени 

радови на репарацији 
коловоза који је био 

посебно оштећен у делу 
ближе раскрсници са 

Толстојевом.

Косте 
рацина: 

разни грађевински 
радови који су вршени 
годинама оставили су 

трага на квалитет коловоза 
у виду многобројних 

закрпа. реконструкција 
је завршена пре два 

месеца.

милана 
Тепића: Кратка 

улица представља 
важну спону овог 

дела Дедиња са главним 
саобраћајницама. У овој 

фази завршен је њен 
део ка булевару кнеза 

александра.
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решив имовинско правни статус.  
насупрот пасивном односу државе 
у процесу суштинског смањења 
бирократије у процесу издавања 
грађевинских дозвола, политика 
легализације насупрот својој интенцији 
“промовише” и стимулише изградњу 
бесправних објеката, релативизује 
изградњу објеката у складу са 
законом, истовремено уништавајући 
бесповратно урбанизам. Приликом 
усвајања Генералног урбанистичког 
плана  пре више од једне деценије 
констатовано је у уводним одредбама 
да се нелегални објекти углавном 
налазе по граничним општинама Града 
београда. Данас имамо ситуацију да се 
„зараза“ бесправне градње проширила 
на свим централним градским 
општинама истовремено уништавајући 
бесповратно урбанизам града. 
Поштовање грађевинских процедура 
гарантује оптимално коришћење 
некретнина и смањује могућност 
евентуалних проблема у експлатацији 
објеката на којима су изведени радови 
(грађевински, урбанистички и врло 
често имовински проблеми). Пружање 
адекватне помоћи од стране градске 

општине Савски венац у добијању 
одговарајућих дозвола уз упоредо 

пооштравање инспекцијског 
надзора бесправне градње, 
јесте активно награђивање 
и стимулисање грађана који 
схватају значај изградње у 
складу са законом. Правилном 
применом грађевинских 
и урбанистичких прописа 
гарантује се не само оптимално 
коришћење некретнина од 
стране њихових станара већ се 
свеобухватно штите интереси 
свих власника некретнина 
који се налазе у околини 
(како урбанистички тако и 
имовински интереси).  Градска 
општина Савски венац на тај 
начин промовише урбанизам 
као екологију здравог живота 
у урбаним срединама, чува 
зелену архитектуру Савског 
венца. 

Предраг Јовановић
начелник Одељења за 

имовинско-правне и 
стамбено-комуналне 

послове

Процедуре и закони у 
области урбанизма 
и грађевинарства 
релативно су непознати 
и компликовани за 
велику већину грађана. 

то важи за грађане који се први пут срећу 
са овом проблематиком приликом 
изградње стамбеног објекта, али још 
и више за оне грађане који обављају 
грађевинске интервенције мањег 
обима: реконструишу, адаптирају или 
санирају постојећи главни или помоћни 
објекат, или обављају инвестиционо 
или текуће одржавање.  

Утисак је да грађани не знају своја 
права и могућности да се 
укључе у процесе 

израде планске документације за своје 
непосредно или шире окружење, или да 
учествују у регулисању питања из области 
комуналне политике и уређења. Учешће 
грађана у изради планских докумената, 
за шта постоје законске и процедуралне 
могућности, још увек је веома мало 
и најчешће се своди на интервенције 
које се тичу само сопственог стана, куће 
или парцеле, или најужег окружења. 
Грађани готово никад не учествују са 
идејама, предлозима и иницијативама 
везаним за шире окружење, јавне 
просторе, зелене површине, карактер 
појединих градских целина, 
и слично.

обесхрабрени компликованим 
процедурама за добијање грађевинских 
дозвола и општим схватањем да се 
одлуке и развојне политике у области 
урбанизма и квалитета окружења 
доносе мимо њих, на другим 
инстанцама на које не могу објективно 
да утичу, грађани имају пасиван став у 
овим областима. За грађане последице 
су чести проблеми у експлоатацији и 
одржавању објеката са бесправним 
интервенцијама, као и њихов тешко

боЉЕ уПозНАВАњЕ 
ПроЦЕдурА

урбанизам и грађевина рАдоВИ НА тЕКућЕм одржАВАњу објЕКАтА
(поправкa и спречавањe оштећења, текуће (редовно) одржавање објекта)

- извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења који 
настају употребом објекта или ради отклањања тих оштећења а састоје се од 
прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно 
сви радови којима се обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем 
нивоу употребљивости, а радови на текућем одржавању стана јесу кречење, 
фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора и други слични 
радови; (чл.2 став 1. тачка 36а закона о планирању и изградњи (Сл.гласник рС 
бр.72/09 и 121/2012))
Имајући у виду да су радови мањег обима углавном поправке и сервисирање, 
за предметне радове није потребно прибављати акт надлежног органа за 
градњу, односно акт за извођење радова у складу са чланом 144. закона о 
планирању и изградњи „Службени гласник рС“, број 72/09, 81/09 и 121/12). 
Странка може обавестити градску општину Савски венац о извођењу радова 
на текућем одржавању једноставним подношењем обавештења на обрасцу г-6 
(обАВЕштЕњЕ о тЕКућЕм одржАВАњу), који је доступан на писарници или на 
интернет порталу градске општине Савски венац.

• поправка оштећених делова кровног покривача; олука, олучних цеви и др. 
елемената за одвод воде; 
• поправка оштећених делова ограде на објекту; 
• поправка оштећених делова фасаде, фасадних облога и елемената фасада и 
др.  спољних делова зграде;
• редовно сервисирање лифтова;
• поправке или замена аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица 
и др.;
• поправка оштећених делова,односно редовни прегледи и сервисирање 
хидрофорских постројења у згради, инсталација централног грејања 
(котларница, подстаница, мреже са грејним телима, вентила, димњака 
централног грејања) и др. инсталација и уређаја за гашење пожара у 
згради, громобранских инсталација, инсталација водовода и канализације 
у згради, електроинсталација, уређаја за нужно светло, уређаја и опреме за 
климатизацију и вентилацију зграде;
• поправка и чишћење оштећених делова олука и олучних цеви зграде;
•  поправка или замена окова, брава, катанаца и других уређаја за затварање 
ормана за струјомере, водомере, телефонске и телевизијске инсталације у 
згради;
•  кречење заједничких просторија у згради;
• фарбање цевне мреже, грејних тела и других уређаја у заједничким деловима 
зграде;
• поправка тротоара око зграде, односно насипа, усека, ригола и слично; 
• друге радове којима се обезбеђује текуће одржавање зграде на 
задовољавајућем нивоу употребљивости.

рАдоВИ НА тЕКућЕм одржАВАњу СтАНоВА: 

• поправка оштећених малтерисаних површина;
• кречење;
• фарбање;
• замена зидних, подних и плафонских облога (паркет, керамичке плочице и 
др.);
• замена санитарија са фитингом;
• замена расвете;
• замена радијатора;
• замена унутрашње столарије и браварије.

У жељи да грађанима приближимо законске оквире и процедуре везане за 
грађевинску тематику: грађевинске дозволе, одржавање стамбених објеката и 
слично, покрећемо ову рубрику у општинском Информатору.  
Прва тема коју делимично обрађујемо у овом издању тиче се одржавања 
стамбених објеката.

јасмина ђокић,
помоћница председника општине
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комунално

Са лепим јесењим 
данима на више 
локација на најширој 
територији општине 
изашли су представници 
грађевинске фирме која 

је победила на општинском конкурсу 
за одабир извођача радова, као и 
представници надзорних органа 
који их прате, како би започели 
радове у складу са овогодишњим 
општинским пројектом комуналног 
уређења.  

- Грађанима смо још летос обећали 
да ћемо на више места у њиховом 
непосредном окружењу, парковима 
и двориштима, интервенисати кроз 
постављање дечјих игралишта, 
парковског мобилијара, клупа, 
жардињера, бетонирања стаза и 
сличног. Сада смо срећни да смо 
након мало дуже и сложеније 
административне процедуре 
коначно добили валидне понуде 
извођача свих жељених радова и да 
уређење коначно почиње. Лично, 

жао ми је зато што у ову фазу нисмо 
дошли раније, односно већ у току 
лета, али на крају добро је да радови 
почињу и да ће бити окончани на 
свим локацијама са успехом, макар 
и уз ово кашњење. У овом пројекту 
комуналног уређења за 2013. 
годину посебно смо задовољни што 
су нам директно грађани тражили 
и предлагали места на којима ће 
општина знатно побољшавати услове 
живота на овај начин - каже бранимир 
Гајић, члан општинског већа.

ПочЕтАК рАдоВА 
НА ВИшЕ лоКАЦИјА

Комунално уређење
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у сали општинског 
бизнис центра одржана 
је 17. октобра  јавна 
расправа о 27 пројеката 
који су конкурисали 
за буџет го Савски 

венац у 2014. години. расправа је 
била организована тако да је свако 
од предлагача имао обезбеђено 
време да образложи свој пројекат 
и неопходност његове реализације, 
док су се истовремено на видео-

биму приказивали сви неопходни 
детаљи везани за сваки од њих. 

Како је након расправе констатовао 
члан општинског већа Душан Јевтић, 
који је и водио дискусију, општи 
утисак свих присутних био је да су сви 
предложени пројекти веома озбиљни 
и да би најсрећније решење било 
када би сви могли наћи своје место 
у општинском буџету за наредну 
годину. а међу 27 предложених 

пројеката отприлике по једну трећину 
су представљали пројекти које су 
предложиле савсковеначке школе, 
неки од општинских функционера 
(третирајући проблеме из својих 
„ресора“), те спортске и културне 
установе или организације, односно 
групе грађана које предложеним 
пројектима решавају неке комуналне 
и друге проблеме.

грАђАНИ И уСтАНоВЕ дИрЕКтНо 
ПрЕдлАжу оПштИНСКЕ ПројЕКтЕ

Након позива општине да се кандидују идеје за спровођење 
у 2014. години одржана расправа о приспелим решењима

ујЕдНАчЕНЕ оЦЕНЕ – доКАз објЕКтИВНоСтИ
Колико су сви пројекти неопходни, сврсисходни и уравнотежени по важности, најбоље говори анкета у којој су учествовали 
сви присутни на јавној расправи, у којој се просечна оцена свих предложених пројеката врти око „четворке“, а десет 
најбоље оцењених сврстава се по другој децимали. И, ма шта ко мислио о таквој врсти анкета и њиховој битности на крајњу 
одлуку, једно је јасно – по резултату се види да су сви били добронамерни и да су јако добро схватили и потребе других 
предлагача, као и оправданост њихових пројеката. Јер, иначе би сами себи давали „петице“, а осталима „кечеве“ – што се 
није дешавало.  

Предлагач: батарело Игор
назив: асфалтирање стаза између солитера у насељу Стјепан 
Филиповић

Предлагач: Пејнтбол Савез Србије
назив: Урбан-маЈДан Спорт Парк

Предлагач: оШ „антон Скала“
назив: Постављање нових подних и зидних облога и промена 
столарије (врата)

Предлагач: оШ „Др Драган Херцог“
назив: Израда дигиталне учионице за учење на даљину

Предлагач: Горан богуновић
назив: Фитнес у основним школама

Предлагач: Горан богуновић
назив: Заштита деце на интернету

Предлагач: Дарко Чуданов
назив: енергетска ефикасност и еколошка заштита у школама 
оШ „радомир Путник“

Предлагач: александар Павловић
назив: наставак дигитализације општинске управе

Предлагач: Јасмина ђокић, бранимир Гајић
назив: Допуна садржаја у Спортском селу - стаза за трчање, 
гимнастичке справе, паркоур парк

Предлагач: Јасмина Ђокић, немања Петровић
назив: Израда Плана детаљне регулације за подручје Савамале

Предлагач: немања Петровић, Јасмина Ђокић
назив: активирање општинске парцеле на приобаљу

Предлагач: Јасмина Ђокић, бранимир Гајић
назив: Промоција и подстицај занатским радњама на 
територији општине

Предлагач: Душан Јевтић и директор школе Лепосава Петровић

назив: Замена прозора у школа за оштећене слухом - наглуве 
Стефан Дечански

Предлагач: Угоститељско-туристичка школа
назив: адаптација мултимедијалног кабинета за стране језике

Предлагач: Предраг Кузмановић
назив: Дечије игралиште у парку „Газела“

Предлагач: оШ „Стефан немања“
назив: Замена дотрајалих котлова у котларници (2 комада)

Предлагач: оШ Петар Петровић Његош
назив: осавремењавање кабинета за техничко и информатичко 
образовање

Предлагач: музеј историје Југославије
назив: реконструкција и доградња улазног пункта (К2) у 
комплексу мИЈ

Предлагач: Гимназија „Свети Сава“
назив: Замена дотрајалог паркета у учионицама погоднијом 
подном облогом

Предлагач: ватерполо клуб „Партизан“
назив: Замена постојећег бојлера од 4000 литара

Предлагач: ДКЦ мајдан
назив: „Пропелер“ - мајданов дечији фестивал

Предлагач: оШ „војвода мишић“
назив: Замена дотрајале електроинсталационе мреже у 
објекту школе површ. 3260м2

Предлагач: Школа за дизајн
назив: ревитализација школске радионице

Предлагач: оШ „радојка Лакић“
назив: Кречење школе - ентеријер

Предлагач: ДЗ Савски венац
назив: реконструкција таванског простора четврте здравствене 
амбуланте у ул. Добропољска бр. 39, због смештаја центра за 
супстициону терапију

Предлагач: ДЗ Савски венац
назив: реконструкција школског диспанзера ДЗ Савски венац у 
ул. војводе миленка бр. 35

ПрЕдлозИ зА 
КАПИтАлНЕ ПројЕКтЕ
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Већ по традицији, 
установљеној у неколико 
претходних година, 
наша општина  је и овога 
пута првог школског 
дана, 2. септембра, 

обрадовала око три стотине ђака-
првака са Савског венца лепим 
ранчевима препуним неопходног 
школског прибора. уз пригодне 
приредбе које су им приредили 
њихови нешто старији школски 
другови, као добродошлицу којом 
су им увеселили први школски дан, 

међу поклонима се нашла и игра 
„меморије“ коју су малишани прву 
„детектовали“ и, наравно, одмах, 
распаковали. 

ранчеве су међу првима, ујутро, 
добили ђаци-прваци у оШ 
„Петар Петровић Његош“ и оШ 
„Исидора Секулић“, а уручили су их 
председник општине Душан Динчић 
и бранимир Гајић, члан општинског 
већа задужен за школство, односно 
бранислав Пејчић, начелник 
општинске управе и његова 

заменица Ивана Петковић. У 
комшијској „радојки Лакић“ ранчеве 
се, у склопу приредбе, пвачижиима 
уручивали чланови општинског 
већа: Др мирјана велимировић и 
Горан богуновић, а по договореном 
распореду тога дана и други 
општински функционери посетили 
су и, уз поклоне, добродошлицу у 
свет основаца,  пожелели новим 
ученицима преостале три основне 
школе на Савском венцу. 

Ученицима три школе са децу са 

рАНчЕВИ НА ПоКлоН 
ђАЦИмА-ПрВАЦИмА

Почетак школске године на Савском венцу

посебним потребама, у којима 
настава почиње нешто касније, 
ранчеви су уручивани наредних 
дана, па је тако уобичајена 
приредба-добродошлица ђацима-
првацима у Школи за оштећене 
слухом – наглуве „Стефан Дечански“ 
одржана је 11. септембра у 
веселом расположењу и, супротно 
уобичајенмим предрасудама, уз 
пуно песме и игре.

нове ђаке, њихове родитеље и госте, 
прво је поздравила директорка ове 

успешне школе Лепосава Петровић, а 
затим им се у име Градске општине 
Савски венац обратио бранислав 
Пејчић, начелник управе у општини 
која помно прати рад школе којој 
често долази у госте с поклонима. 

овога пута то су били ђачки ранчеви, 
препуни школског прибора за ђаке-
прваке, којима су поклоне, поред  
начелника уручивали и његова 
заменица Ивана Петковић, као 
и Зорица Штуловић, начелница 
одељења друштвених делатности. 

Истог дана представници општине 
посетили су са поклонима и основну 
школу „антон Скала“, чији су ђаци 
деца са посебним потребама. Уз 
лепу пригодну приредбу коју су за 
ову прилику извели њихови старији 
школски другови, 16 ранчева 
препуних неопходног школског 
прибора ђацима-првацима из ове 
школе уручиле су Ивана Петковић, 
заменица начелника општинске 
управе и Зорица Штуловић, 
начелница одељења друштвених 
делатности у општини Савски венац.

основна школа “Стефан дечански”

основна школа “радојка лакић”

основна школа “Петар Петровић његош”
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Инспектори градске 
општине Савски Венац 
редовно обилазе терен 
општине и реагују 
на све појаве које 
су у супротности са 

комуналним редом и правилима 
грађења објеката. 

У свакодневном животу града јављају 
се многобројни проблеми које стварају 
становници не поштујући правила 
живота у урбаној средини. Проблеме 
стварају они који остављају отпад на 
местима која нису за то, они који своја 
неисправна и нерегистрована возила 
осатављају  на јавним површинама 
до них који мисле да реклама може 
бити постављена без реда и правила. 
мало је оних који зидају објекте без 
грађевинске дозволе али доста је оних 
који кроз различита одступања желе 
повећати величину објекта а да за то 
нису добили потребну дозволу. 

Грађевинска инспекција непрекидно 
обилази територију општине 

и реагује на све пријаве које 
упућују савесни грађани.  можда 
понекад грађанима изгледа споро 
решавање нагомиланих проблема 
али се законска процедура  мора 
испоштоватин јер је законом 
предвиђено и да се уклања нелегална 
градња али и да се градитељи могу 
жалити. Понекад се деси да се на 
нека извршења мора сачекати одлука 
надлежног суда када је наложена 
привремена мера. 

За комунална и грађевинска 
извршења одељење за 
инспекцијске послове располаже 
довољном количином новца који 
се рацинално користи. Поред тога 
прекршиоцима се оставља довољно 
времена да сами уклоне проблем 
који су створили. 

Сви они који нелегално граде 
суочавају се са опасношћу да 
узалудно троше новац и крше закон 
који бесправну градњу сматра 
кривичним делом. 

ИНСПЕКЦИјСКЕ СлужбЕ 
у СтАлНој АКЦИјИ

бесправна градња, нажалост, 
представља један од највећих проблема 
којим се сусреће општина Савски 
венац. она није на нивоу као код неких 
других општина у београду и републици 
Србији, али је за нас међу најважнијим 
проблемима. 
Пример те борбе против бесправне 
градње јесте извршење одељења за 

инспекцијске 
послове и 
и з в р ш е њ а 
Го Савски 
венац, на 
објекту у 
Толстојевој 
улици. оно 
што посебно 
издваја то 
извршење је 
техничко – 
грађевинска 
с л о же н о с т 

радова и сарадња општинске управе и 
инвеститора.
о чему се заправо ради: Инвеститору 
грађевинских радова на објекту у ул. 
Толстојевој, одобрењем су дефинисани 
сви елементи и начин изградње 
објекта. Како је инвеститор у току 

радова одступио од одобрених 
радова, подигавши надзидак за 
160цм, што омогућава формирање 
још једног стамбеног нивоа, 
решењем грађевинске инспекције 
наложено је инвеститору рушење 
надзидка по обиму целе основе 
објекта изнад спрата, поступајући по 
решењу. Инвеститор о свом трошку 
је, ангажујући стручну екипу помоћу 
хидрауличног система, подупро 
кровну конструкцију, порушио 
160цм надзидка, спустио кровну 
конструкцију на дозвољену висину 
и исту учврстио армиранобетонским 
елементима.ово је пример како 
систем може да функционише у 
пуном капацитету када се примењују 
прописи и законска решења за 
извршење. 
међутим, треба рећи да се проблему 
бесправне градње треба прићи 
системски од стране државе, општина 
је само мали сегмент. Законска решења 
и пракса треба да буду јасна и дугорочна 
без честих   промена и најава нових 
легализација за 100€. надамо се да 
збуњујућа законска решења и поједине 
изјаве из ресорних министарства, 
везаних за област дивље градње, 

немају за циљ да охрабре оне дивље 
градитеље који не поштују прописе и 
измирују уплате за инфраструктуру, 
а понизе оне који поштују прописе, 
уредно измирују своје обавезе и 
прикупљају сву документацију. 
Коначно, ваљда је жеља свих нас да 
живимо у уређеном друштву, а пре 
свега у уређеном животном простору и 
амбијенту.

Бранислав Пејчић
Начелник општинске управе

ПрИмер УСПеШно реШене беСПравне ГраДЊе1 2 3

1

1

2

2

3

3



www.savskivenac.rs www.savskivenac.rs20 21

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

у склопу обележавања 
Светског дана борбе 
против сиромаштва и 
глади го Савски венац 
организовала је 17. 
октобра у просторијама 

Центра за социјални рад у ломиној 
улици, уручивање прехрамбено-
хигијенских пакета помоћи својим 
социјално угроженим суграђанима. 
Акција редовне месечне помоћи, 
коју општина пружа својим социјално 
најугроженијим суграђанима имала 
је тога дана свој 83. наставак, а 
поред зорице штуловић, начелнице 
одељења друштвених делатности, 
која сда својим сарадницима води 
акцију свих седам година, у уручивању 
пакета овогас пута је учествовала је и 
др мирјана Велимировић, чланица 
општинског већа.

У част међународног датума, 
захваљујући и донаторима који 
су прискочили у помоћ (а желели 
су да остану анонимни) било је и 

нешто свечаније него обично, са 
већим и разноликијим пакетима, 
које је примило 189 корисника из 87 
породица.

уручЕњЕ 
ПрАзНИчНИх ПАКЕтА

Поводом Светског дана борбе против сиромаштва и глади

Представници го Савски венац, 
предвођени Савом мартиновићем, 
помоћником председника 
општине, делили су 12. септембра, 
испред просторија мз „Слободан 
Пенезић Крцун“, пакете помоћи 
избеглицама и интерно расељеним 
лицима са своје територије. у 
пакетима који су обезбеђени 
у сарадњи са Комесаријатом 
за избеглице, налазили су се 

прехрамбени артикли, а добило 
их је педесет корисника ове врсте 
помоћи.

Помоћ избеглицама 
ПЕдЕСЕт ПрЕхрАмбЕНИх ПАКЕтА

захваљујући заједничкој 
визији да је улагање у 
рани развој деце најбоља 
инвестиција за будућност 
сваке заједнице, го Савски 
венац, дз Савски венац, уг 

Перспективе и Водич за родитеље, су 
и 2013. годину почели са реализацијом 
пројекта намењеног родитељима. 
добАр СтАрт који је наставак акције 
бЕбИ НА дАр и представља наредни 
корак у спроводјењу мисије да се 
млади родитељи подрже и ојачају у 
својим родитељским вештинама на 
начин који је њима препознатљив и 
прихватљив.

Пре више од 10 година у ДЗ Савски 
венац покренута је бесплатна Школа 
родитељста у којој су формирана три 
програма: Школа за труднице, Програм 

психофизичке припреме 
за порођај и Психолошка 
припрема за родитељство.

богато искуство Школе 
преточено је у књигу 
са пратећим ДвД-ем 
под називом воДИЧ За 
роДИТеЉе беба, а онда 
су настали КУвар За 
бебе, ЛаКо До ПрИвИХ 
КораКа и ЛаКо До ПрвИХ 
реЧИ – мултимедијални 

водичи кроз рани развој 
деце од рођења до треће 
године. едукативна издања 
добијали су родитељи 
приликом пријављивања 
беба у матичној служби 
Го Савски венац у оквиру 
пројекта бебИ на Дар.

Стална тежња 
мултидисциплинарног тима 
Школе да унапреди свој 
рад и приближи га њеним 
корисницима, допринела је 
да се програм Школе обогати 

садржајима за које су њени полазници 
показали највише интересовања. Тако 
је настао пројекат Добар СТарТ.

од 1. октобра, сви родитељи 

новорођених беба 
које живе на Савском 
венцу, на кућну адресу 
добијају Кувар за 
бебе, Лако до првих 
корака и Лако до првих 
речи (књига и двд), 
док полазници Школе 
родитељства у ДЗ 
Савски венац добијају 
водич за родитеље 
беба (књига и ДвД).

на свечаном 
обележавању новог 
циклуса даривања, 

Душан Динчић, председник Го 
Савски венац, говорио је о својим 
искуствима некадашњег полазника 
Школе родитељства ДЗ Савски венац, 
нескривајући задовољство што је 

данас у прилици да подржи 
напредовање Школе као и свих 
родитеља заинтересованих за 
најодговорнији задатак у животу. 

велики одзив родитеља и 
заинтересованост за непосредно 
учешће у допунским едукативним 
програмима, недвосмислено 
су признање иновативности 
пројекта као и високом квалитету 
рада мултидисциплинарног тима 
Школе родитељства ДЗ Савски 
венац.

добродошлИЦА НоВорођЕНИм 
бЕбАмА СА САВСКог ВЕНЦА

Новим пројектом:
- покренуте су радионице за 
родитеље о разном развоју беба као 
наставак школе родитељства, 
- отворено је Саветовалиште за 
дојење у дз Савски венац, 
- као и он-лајн Саветовалиште којим 
су стручњаци дз Савски венац 
постали доступни за разноврсна 
питања родитеља
- покренута је континуирано 
информисање родитеља путем 
медија (тв, принт, интернет) 
- и настављена је акција даривања 
мултимедијалних едукативних 
издања. 
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дечији културни центар „мајдан“ 
у сарадњи са школама језика ФлтС 
и Цреативе, као и Француским 
боравком обележио је у четвртак, 
26.09.2013, од 17 до 19h, Европски 
дан језика.

европски дан језика установљен 
је 2001. године одлуком Савета 
европе и уз покровитељство 
европске уније у уверењу да 
је вишејезичност на старом 
континенту драгоцена реалност 
коју треба сачувати, вредновати и 
бранити у будућности.

европски дан језика се обележава 
широм континента организовањем 
различитих манифестација и 
активности.

Поводом овог празника у мајдану 

ЕВроПСКИ дАН јЕзИКА

дечији културни центар „мајдан“  сваке 
сезоне обогаћује свој програм  како за 
децу, тако и за одрасле. И ове године , 
поред културних и едукативних садржаја, 
заинтересовани имају прилику и за 
рекреацију. међу новим програмима 
посебно интересованје влада за бесплатну 
школу трчања и школицу астрономије.

 Дечији културни центар “мајдан” и 
“ранинг“, спортски клуб који се бави 
организовањем тренинга и спортских 
догађаја а пре свега промоцијом спорта 
и активних животних стилова,  уписују 
прву генерацију деце  у школу трчања. 
од октобра до краја школске године, 
тренинзи ће се одвијати два пута недељно 
у мајдановој спортској сали, а када  време 
буде дозвољавало у Хајд парку. Са децом 
ће, поред искусног тренера, на иновативан 
и занимљив начин, кроз месечне 
радионице, радити и нутрициониста – 
диететичар и тим дечијих психолога како 
би се код деце подстакао развој свести о 
здравој исхрани.  обај програм прилагођен 
је предшколском узрасту и узрасту од 6 до 
10.

Прва школица астрономије у Србији 
почела је ове сезоне са радом у мајдану 
под називом „Звездани детективи“. овај 
вид научне играонице која имплементира 
корелацију уметности и свих наставних 
предмета природних наука са 
астрономијом, јединствен је на територији 
Србије, како по мултидисциплинарности, 
тако и у смислу методике рада са децом 
која укључује све принципе активне 
наставе, неформалног учења и учења кроз 
игру.

У овој школици полазници ће моћи да  
завире у ватрени круг Сунца уживо, уз 
помоћ специјалних телескопа или да 
конструишу свој лични Сунчани сат  – према 
нацрту професора др милутина Тадића, 
конструкора више десетина Сунчаника 
широм Србије. Звездани детективи ће 
бити у прилици да завире у сваки кутак 
Сунчевог дворишта  правећи моделе главних 
планета,  малих планета и астероида. Чека 
их узбудљиво лансирање кроз млечни Пут 
до других звезданих градова, путовање до 
самог почетка света, великог Праска, или 
креирање сопственог свемира.
Школицу  воде магистар астрофизике, наташа 
Станић и дипломирани астрофизичар, 
александар оташевић.

НоВИ ПрогрАмИ  дКЦ „мАјдАН“

се одржао програм сајамског 
типа где су се посетиоци на 
штандовима, који су били 
подељени по језицима, 
директно од професора 
информисали о начинима, 
нивоима и савременим 
методама учења језика. 
Занимљиве презентације о 
најфреквентнијим језицима 
информисале су родитеље 
о томе када је добар 
тренутак да њихово дете 
почне са учењем страног 
језика, студенте уколико 
се одлуче на учење језика 
више, одрасле на начине 
усавршавања… Деца су у 
многобројним креативним 
радионицама имала прилику 
да се кроз игру упознају са 
културном разноликошћу и 

језичким богатством европе. 
они најмлађи, узраста од 
3. до 7. година, правили су 
Тоwер бридге, капе робина 
Худа,Колосеум, ајфелову кулу и 
певали песмице на различитим 
европским језицима. За оне 
нешто старије, узраста од 7. 
до 12. година организована 
је креативна радионица на 
којој су деца имала прилику 
да праве мапу европе. 
организована је и дискусија 
са неколико полиглота који 
су са посетиоцима поделили 
своја искуства о школовању на 
другом језику и свом боравку 
у некој европској земљи. на 
крају програма одржан је квиз 
и свим учесницима подељене 
су књиге издавачке куће 
“Лагуна”.
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Половином септембра, у Кући краља Петра је 
одржана промоција „Венца добре услуге“, 
кластера туристичке привреде го Савски венац.

Кластер туристичке понуде Савског венца су 
крајем 2012. године основале организације 
које на различите начине доприносе посебној 

туристичкој понуди, а налазе се или су њихове активности 
оријентисане на Савски венац.

Идеја, која је окупила чланице туристичког кластера је била 
једноставна - сарадњом, обједињавањем понуде и развојем 
нових туристичких понуда, пружити препознатљиво добру услугу 
туристичке привреде Савског венца. 

Градска општина Савски венац располаже са 14 хотела, 8 
хостела, 55 ресторана, 11 музеја, 11 установа културе, пет 
великих спортских објеката  и  17 медицинских установа, што 
је чини првокласном туристичком локацијом.        

Презентацији су присуствовали гости, сарадници и пријатељи 
кластера, као и потенцијални клијенти и корисници. Почасни гост 
скупа био је вински кластер Фрушке горе.

ПрЕдСтАВЉЕН  „ВЕНАЦ добрЕ уСлугЕ“

го Савски венац промовисала кластер туристичке привреде  

Венац добре услуге, као добро 
постављен туристички кластер, 
може да допринесе промоцији и 
ширењу тржишта за предузећа, 
кластере и асоцијације из других 
региона. 

душан јевтић, 
члан општинског већа

Поводом међународног 
дана старих и месеца 
солидарности са 
остарелим особама 
го Савски венац 
организовала је у 

четвртак 10. октобра, у театру 78,   
свечаност посвећену својим најстаријим 
суграђанима. 

Као једна од централних градских 
општина Савски венац је уједно и једна 
од  најстаријих општина у Србији и 
колико год водио бригу о најмлађима,  
новорођенима, предшколцима 
или ђацима, ништа мања пажња 
се не  поклања ни најстаријим 
суграђанима.

Само у току oктобра - месеца 
солидарности са старијим 
особама, поред овог већ 
традиционалног сусрета, 
организована су свакодневна 
дежурства у месним заједницама једне 
од патронажних екипа Дома здравља које 
су бесплатно обављале мерење крвног 
притиска и скрининг за дијабет, дајући  
савете за здравији и дужи живот. Кроз 
прегледе у неколико месних заједница  
прошло је неколико стотина суграђана, 
а за све њих, организована је 24. октобра 

и Трибина под називом „У 
сусрет старости“ на којој су 
здравствене савете давали 
лекари Дома здравља Савски 
венац. И, пошто се општинска 
брига о старијима не односи само на 
октобар који је званично месец бриге о 
старијима, брига о њима води се преко 
целе године, како у здравственом смислу, 
са сталним дежурствима патронажних 
служби у месним заједницама, по 
устаљеном распореду, али и кроз 
организацију спортско-рекреативних 

а к т и в н о с т и , 
услуге помоћи геронто-домаћица 
оним најстаријим, непокретнима 
или усамљенима, повремене посете 
општинских  службеника и активиста 
некима од њих, али и кроз организацију 
разних других активности. Па је тако, на 
пример, летос, управо за најстарије, у три 
наврата организована вожња бродом 

„Топчидерка“. наравно, 
ту је и мноштво других активности 
посвећених њима, као што су редовне 
свечаности поводом Дана жена, или 
Дана заљубљених, када се уз пригодан 
програм награђују парови са најдужим 
брачним стажом. И много других сусрета 

чије би нас набрајање далеко одвело. 

Због тога је и овај сусрет и ова лепа 
приредба поводом Дана старих био 
само шлаг на торти сталне бриге о 
најстаријима и још један повод за 
сусрет у најлепшем расположењу.

Честитајући им празник и пожелевши 
добро здравље и дуг живот 
најстарије суграђане је том приликом 

поздравио речи председник општине 
Душан Динчић, уживајући потом заједно 
са њима у културно-забавном програму, 
који је одушевио све присутне, а у ком су 
учествовали чланови КУД „абрашевић“ и 
ученице балетске школе „Лујо Давичо“.

После програма дружење је настављено 
уз коктел у холу Театра 78.

СВЕчАНоСт зА НАјСтАрИјЕ СугрАђАНЕ
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током 2013. године 
успешно је започет 
пројекат набавке и 
инсталације опреме 
за заштиту стаклених 
површина од сунца 

у савсковеначким школама и 
вртићима. ову заштиту, односно 
уВ скринове(ролетне) добиле су 
до сада ош „Војвода мишић“ и 

вртић „Света Петка“.

Према речима дарка чуданова, 
члана општинског већа и 
менаџера  пројекта, читав пројекат 
се реализује у сарадњи са уНдП, 
и биће настављен и у наредној 
години. План је да све основне 
школе на Савском венцу добију 
ову врсту заштите од сунца, а исто 

је планирано и за све вртиће у 
оквири дечје установе „Савски 
венац“. 

Циљ пројекта је смањење утрошка 
електричне и топлотне енергије, 
подизање нивоа еколошке свести 
код учесника у образовном процесу, 
као и примена локалног еколошког 
плана.

уВ СКрИНоВИ у СВИм шКолАмА
И ВртИћИмА САВСКог ВЕНЦА

Реализацојом овог пројекта, знатно ће се повећати енергетска ефикасност и 
еколошка заштита, и умногоме побољшати услови рада у школама  и боравка 
деце у вртићима.

дарко чуданов,
члан општинског већа

у току је четврта година 
сарадње општине са 
шах клубом „делфин“ 
на организацији 
бесплатне школе шаха 
у свих шест основних 

школа на Савском венцу. Испочетка 
стидљиво, али са јасном намером да 
се кроз „древну игру“ поред љубави 
и интересовања за шах код деце 
развијају и концентрација, меморија 
и логика, школица шаха највећи одзив 
доживљава код ђака-првака. од укупног 
броја новоуписаних ђака на шах креће 
сваки други, а две трећине их у тој првој 
години стигне до своје прве дипломе. 
Иако се овај број касније умањује услед 
све већих школских обавеза, пуно деце 
и даље остаје верно шаху, док неки већ 
увелико постижу солидне резултате на 
такмичењима.

Тренутно шаховске секције на Савском 
венцу два пута недељно похађа 186 

п о л а з н и к а 

у 15 група. Захваљујући одличним 
резултатима сви су изгледи да ће се 
сарадња општине са клубом наставити 
и наредних година. „морам да истакнем 
изванредну сарадњу општине и подршку 
на овом лепом послу, као и пријем у 
школама од наставника и руководстава 

школа, где наше предаваче већ увелико 
третирају као своје наставно особље“, 
каже нам др. менаџмента у спорту 
милорад бранковић, иначе дипломирани 
шаховски тренер и председник Шах 
клуба „Делфин“. о успешности програма 
довољно говори податак да је само у овој 
години на квалификационим турнирима 
за општинско првенство учествовало 
око 250 њених полазника. Петина њих 
активира се у шаховским клубовима, док 
седам ђака већ има и завидне шаховске 
категорије. Приметан је тренд све веће 
заступљености девојчица, а илустративан 
је и податак да су сви ученици са Савског 
венца, који су протеклих година уписали 
математичку гимназију, пре тога 
похађали управо шаховску школу.

Када је реч о појединачним успесима, до 
сада најуспешнији изданак школице шаха 
је милош милошевић из оШ „Петар 
Петровић Његош“, који је освојио 3. место 
у београду и 5. у Србији у категорији 
дечака до 10 година.

“шАх у шКолЕ – дЕЦА НАС молЕ”

Партнерство општине, основних школа и шаховског клуба „делфин“

Већ при првом сусрету са шахистима из „Делфина“ 2009. године препознали смо 
њихов програм као вишеструко користан за основце, поготово оне најмлађе. Како 
су резултати и реакција деце, родитеља и школа из године у годину све бољи и 
видљивији, планирамо наставак сарадње. 

горан богуновић, члан општинског већа

шАх СА ршумом
један од лепих примера шаховско-
педагошког рада је и недавни 
сусрет полазника шаховске школе 
са познатим дечјим песником 
Љубивојем ршумовићем, који је 
познат и као врстан шахиста. уз 
поетски сусрет у библиотеци ош 
„Стефан Немања“ организована 
је симултанка на 12 табли у којој 
је популарни ршум победио са 
9:3, изгубивши од милутина 
Станковића и Косте главинића, а 
ремизиравши са Аном шобић и 
михајлом Смиљанићем. уз јована 
торомановића и Александра 
Николића, као и већ поменутог 
милошевића, то су уједно и најбољи 
ђаци „делфинове“ шаховске школе.
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Након дуго припрема, 
у музеју историје 
ј у г о с л а в и ј е 
(познатијем као музеј 
25. мај) отворена је 12. 
Септембра изложба 

на којој су представљени радови 
који су учествовали на јавном 
конкурсу за избор идејног решења 
споменика књижевници Исидори 
Секулић. Конкурс су заједнички 
организовали: градска општина 
Савски венац и Фонд „Исидора 
Секулић“ тиме је конкретизовао 
дугогодишњу идеју о постављању 
споменика нашој највећој 
књижевници на углу улица Андре 
Николића и Васе Пелагића (у којој 
је живела) и то баш у парку (код 
„шехера“) којим је често шетала.

на отварању изложбе говорили 
су: књижевник ратко адамовић, 
председник Фонда, који је 
наговестио да би реално било 
очекивати да споменик у бронзи 

буде завршен и постављен негде у 
пролеће идуће 
године; Душан 
Д и н ч и ћ , 
п р е д с е д н и к 
Го Савски 
венац, који је 
нагласио да му 
велику част али 
и одговорност 
п р е д с т а в љ а 
чињеница да 
је Исидора 
С е к у л и ћ 
п о с л е д њ е 
деценије свог 
живота провела 
на Савском 
венцу и своја 
ауторска права 
тестаментарно 

оставила општини на којој је живела 
(тада је то било Топчидерско брдо). 
Председник жирија Јерко Денегри 
говорио је о свим радовима који 
су пристигли на конкурс, као и о 
томе по чему се од њих разликују 
три награђена и зашто је од њих 
прву награду и предност да буде 
изведен добио рад вајара Здравка 
Јоксимовића. на крају се присутнима 
обратио и аутор првонаграђеног 
дела Здравко Јоксимовић, говорећи 
о томе да му је у суштини најважније 
било да добро уради Исидорин 
портрет, што није било лако, јер 
велика књижевница није волела 
да се фотографише и иза себе је 
оставила тек неколико фотографија, 
од којих су практично употребљиве 
само две.       

Изложба шест радова који су ушли 
у ужи избор за награду, а који су 
притом испунили све критеријуме 
(биста у величини 1:1 и макета целе 
фигуре) била је   отворена до 20. 
септембра.

ИзложбА ИдЕјНИх рЕшЕњА 
СПомЕНИКА ИСИдорИ СЕКулИћ

Поред првонаграђеног 
рада здравка јоксимовића, 
две равноправне друге 
награде освојили су: 
драгана Илић, односно 
драгољуб димитријевић 
са сарадницима (све три 
награде су у вредности од 
по 200.000). Председник 
жирија који је одлучивао 
о наградама био је јерко 
денегри, а чланови: габриел 
глид, мишко Павловић, ратко 
Адамовић, јован јовановић, 
лаура барна, јелица Илић 
– букилица и драгица 
Велимировић.

здравко јоксимовић
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Под слоганом 
„живот!“ одржан је IV 
београдски фестивал 
цвећа. шаренилом, 
еколошким акцијама, 
дечјим радионицама 

и бројним изненађењима, Фестивал 
је унео живост у једну од најлепших 
градских оаза - парк мањеж. Али није 
само мањеж био место одржавања 
овогодишњег бФЦ-а. 

отварање у новој искри, 18. септембра, 
најавило је новитете и комплекснији 
програм овогодишњег издања 
београдског фестивала цвећа. Том 
приликом промовисан је BFC Show 
Room чији концепт нуди иновативна, 
флексибилна и зелена решења за 
уређење екстеријера и ентеријера 
у пословним, јавним и приватним 
просторима. 

наредни дани, 19 и 20. септембар у 
Културном центру „Град“, посвећени су 
Зони размене стручних знања „осврТ“. 
отворена је дебата на тему „Дете и 
град, креирање јавног простора који 
негује културу игре“. Домаћи и страни 
стручњаци дали су свој допринос 
реализацији концепта „београд по мери 
детета“. Уз презентације релевантних 
друштвених, истраживачких и 
пројектних иницијатива домаће и 
међународне праксе покренута је 
дискусија о одрживим решењима, 
практичним одговорима и садржајима 
које савремени београд може да 
понуди деци од 7 до 14 година, као 
равноправним корисницима јавних 
отворених простора. Примере добре 
праксе из Шведске представила је Шира 
Јакобс, пејзажни архитекта компаније 
СWеЦо архитецтс аб из Стокхолма. 
Као координатор стручних радионица 

одржаних 20. септембра у КЦ Град и 
на терену Кошутњака и парка на Ушћу, 
она је са тимовима младих урбаниста, 
архитеката и пејзажних архитеката 
радила на развоју концептуалних 
решења ових локација. Циљ пројекта 
је да београд у наредној години 
добије прве иновативне, креативне и 
дидактичке садржаје који ће унапредити 
јавне просторе града.

Зона врТова ПарК маЊеж 
20-22. 9. 2013.

Досадашњих 7 фестивалских зона – 
осврТ, врТић, врТ врТова, врТешка, врТлог, 
изврТање, врТоглавица употпунили 
су – деповрТ – рециклажна станица 
Фестивала, као и рајски врТ креиран у 
сарадњи бФЦа и студија мушмула са 
идејом да се практично презентује идеја 
хуманизације урбаног простора.

ПЕтИ бЕогрАдСКИ ФЕСтИВАл ЦВЕћА
Током три фестивалска дана парком 
мањеж је прошетало више од 10.000 
посетилаца који су имали прилику да 
сазнају мноштво корисних информација о 
пројектовању вртова, узгоју зачинског или 
декоративног биља, да окусе производе 
са органских фарми; учествују у отвореној 
дебати „Иницијативе за градске баште“, 
науче о користима рециклаже, уживају 
у изложбама и музици или помогну 
најсиромашније грађане у оквиру акције 
„мој комшија без крова“. Парк мањеж 
је био крајња станица бициклистима 
„београдске критичне масе“ који су га 
претворили у праву пикник зону. 

највећи број акција Ив бФЦа био је 
посвећен деци. Креативне радионице 
и рециклажа обједињене су у акцији 
„моја прва биљка-моја прва рециклажа 
- донеси 5 употребљених Тетра Пак 
амбалажа“ а сви који су се одазвали 
позиву заузврат су добили цветнице виоле 
на поклон. У акцији је сакупљено више од 
5 џакова употребљеног Тетра пака који 
је на очиглед посетилаца рециклажом 
поново претворен у папир а најмлађи су 
могли да на добијеном папиру осликају 
омиљене теме из природе. Да је Тетра 

пак секундарна сировина која има 
нову употребну вредност сликовито 
је дочарала и уметничка инсталација 
– Дрво. Дрво је расло и захваљујући 
истрошеној амбалажи посетилаца, која 
је после креативне интервенције сваким 
даном давала нове плодове. Поред Тетра 
пака, у зони деповрТ, рецан је показао 
шта се све може добити од употребљених, 
пресованих лименки. 
Једну од „зелених“ иницијатива 
обележила је акција садње у врТној и 
мини вртној радионици са преко 70 
ученика трећих и петих разреда пет 
београдских основних школа – партнера 
пројекта „београд по мери детета“. 
Пратећи савете волонтера бФЦа, ерСТе 
банке и својих наставника ученици су 
засадили мобилне леје које су дониране 
школама где ће их мали баштовани 
даље одржавати. 
Своје радове инспирисане природом 
представиле су Пољопривредна школа 
и Школа за дизајн. Светски фонд за 
природу WWФ током трајања Фестивала 
организовао је експериментаријум, 
изложбу фотографија угрожених 
животињских врста и радионице за децу. 
на штанду „архикултуре“ посетиоци си 

могли да се опробају у конструисању 
кућица за птице од природног 
материјала. 
Традиционално у сарадњи са 
„Србијашумама“ организован је 
Шумарски вишебој. Завршни дан 
обележен је такмичењем сениорских 
тимова организатора, партнера и 
пријатеља Фестивала за награду у 
садницама којима ће бити озелењен још 
неки београдски урбани џеп.
Поред богатог програма у парку мањеж 
посетиоци су позвани И на опуштање, 
пијуцкање кафе у зони “изврТање”, 
вежбање јоге, орјентиринга и још много 
ситница које живот значе.
Сличан својим предходним издањима 
а, опет, другачији и комплекснији него 
раније, овогодишњи бФЦ је показао 
како пулсира градска оаза пуна живота. 

Ив београдски фестивал цвећа, под 
слоганом „живот!“ одржан је под 
покровитељством Секретаријата за 
заштиту животне средине града београда, 
општине Савски венац, ЈП „Србијашуме“ 
ЈКП „Зеленило београд“, „Тетра Пака“, 
„Донкафе“, „ерсте банке“, „Супердота“ и 
других пријатеља Фестивала.
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оригиналан дизајн је 
постао неизоставни 
састојак сваке кухиње. 
Велики гастрономи 
усмеравају пажњу 
на културу хране и 

све њене аспекте: састојке и њихову 
припрему, кулинарски процес, дизајн 
кухиње као и на саму презентацију 
која врло често представља мало 
уметничко дело.

балкан је одувек био добро позната 
гастрономска дестинација, али 
поставља се питање: Шта је савремена 
балканска гастрономија, да ли је 
иновативан визуелни дозивљај довољан 
да би се она сматрала дизајнираном, 
може ли балкан да понуди нешто више 

од традиционалне перцепције своје 
кухиње и која едукација је потребна 

да би се на нашим просторима дизајн 
хране схватио као иновација у начину 
примене и комбиновању намирница.

У жељи да развија вредности балкана и 
представи их у савременом културном 
окружењу, миксер промовише 

гастрономију балкана као ново поље 
креативности, испитујући начине на 
које најбоље традиционалне вредности 
могу да се надграде и представе као 

“MIKSER DESIGN FOOD “

најактуелнијиа светска гастрономска 
понуда.

Под кровом мисерове креативне 
лабораторије, храна је предмет 
промисљања, истраживања и 
померања граница традиционалног.

Ствари су миксеру су почеле да се 
загревају, тако да вас позивамо на 
праву еКСПЛоЗИЈУ укуса и шести по 
реду MIKSER DESIGN FOOD / spicy edi-
tion. нека вас инспирише бибер, 

ђумбир, папричица, кумин, анис као и 
егзотичне дестинације мароко, Индија, 
мексико ... 

Продружите се најбољим малим и 
великим произвођачима деликатеса 
и посластица, сирева, вина, органске 
хране и производјачима кухињске 
опреме и посуђа. ако имате школу 
кувања или држите кулинарске 
радионице - MIKSER DESIGN FOOD је 
право место за вас. 

MIKSER DESIGN FOOD / spicy edition

 одржан је 27. октобра
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NAŠA
VIZIJA
SAVSKOG
VENCA U EKO ZELENOM NASELJU

NA SAVSKOM VENCU

Moja modularna, inteligentna, niskobudžetna kuća   
nulte potrošnje,  
po principu “uradi sam”, 

Glavni cilj projekta

Istraživanje lokalnih tržištaUključivanje 8 opština u regionu Jugoistočne EvropeMapiranje jeftinog zemljišta za izgradnju Eko zelenih naseljaEksploatacija lokalnih lanaca snabdevanjaObuka arhitekata i građevinacaUsvajanje modela "uradi sam" Sinergija između kreatora politike i inžinjeraŠirenje poruke dostupnosti i pristupačnostiAnimiranje kreatora politike, građana i privatnih investitora

stvaranje mreže MILD-HOME stručnjaka jugoistočne Evrope 

www.mildhome.eu

општина Савски 
венац ће 29. 
и 30. октобра 
бити домаћин 
партнерима из 
седам европских 

земаља у оквиру MILD HOME 
пројекта финансираног од стране 
Европске уније. Партнери из 
Италије, грчке, бугарске, румуније 
, мађарске и Аустрије ће се на 
пројектном састанку поставити 
смернице за архитектонски 
конкурс који ће бити расписан 
у 8 земаља југоисточне Европе 
истовремено и обићи локацију на 
територији општине.

наши стручњаци имаће прилике да 
са својим колегама из целе европе 
размене искуства и креирају нова 
решења. на једном месту наћи 
ће се струцњаци из различитих 
области, урбанисте, инзењери и 
архитекте...

Поред тога сто ће они имати 
прилику да се представе, београд 
постаје поново центар знања и 
иновативности. наши људи заједно 
са другим стручњацима имаће 

прилике да се укључе у европске 
мреже знања и да прикажу Србију 
у другом светлу.

Тема скупа је пројектовање 
„еко зеленог насеља“, са нултом 
емисијом угљендиоксида, малом 
потрошњом енергије, модуларном 
изградњом и применом могућих 
видова обновљиве енергије.

архитекте и стручњаци окупљени 
око овог пројекта ће на крају 
издати водич са упутствима за 
изградњу оваквих насеља и кућа, 
а општина Савски венац ће добити 
студију изводљивости за такво 
насеље на својој територији. 
ова студија ће бити основа за 
преговоре са банкама и осталим 
инвеститорима у циљу изградње.

обавеза општине ће такође 
бити представљање пројекта 
у три општине у Србији 
које су потписнице „Cov-
enant of mayor“- споразума 
градоначелника, са циљем 
да се и у овим општинама 
подстакне изградња оваквих 
насеља.

САСтАНАК ПАртНЕрА ПројЕКтА 
MILD HOME у бЕогрАду

у склопу догогодишње, 
а последњих година 
и посебно успешне и 
плодотворне сарадње 
наше општине са 
школом за бродарство, 

бродоградњу и хидроградњу,  летос 
су за програм бесплатног веслања 
набављена два веслачка ергометра 
(тренажера) за веслање и постављена у 
једној од просторија ове школе.  

Кроз бесплатни програм веслања за 
младе са Савског венца од јуна месеца, 
када је програм почео, прошло је више од 
100 полазника, који нису само ученици 
ове школе. од свих њих искристалисала 
се група од 20-ак редовних, са којима 
ради Дејан маричић, координатор овог 
пројекта, иначе тренер „Црвене звезде“ 
и веслачке репрезентације Србије. Тако 
ће најбољи полазници овог програма, 
уколико то желе, бити прикључени 

неком од наших 

веслачких клубова. 

Поред спортског, програм је и 
вишенаменског карактера и односи 
се на промовисање рекреативног и 
редовног бављења телесним вежбањем 
и веслањем, као могућом здравствено-
рекреативном дисциплином.

Конкретно, за ученике бродарске школе 
програм има и образовни карактер, а 
за све у њега укључене и здравствени, 
јер позитивно утиче на здравље деце 
и омладине, њихов правилан развој 
и сузбијање гојазности, односно 
комплетно побољшање телесног и 
менталног стања ученика.

Сваки тренинг садржи вежбе загревања, 
разгибавања, елементе корективне 
гимнастике, веслачку технику и вежбе 
опуштања за крај тренинга.

Тренинзи се одржавају у више група, а 

свака група има два тренинга недељно 
– уторком и петком - у трајању од по 60 
минута. 

- захваљујући резултатима које 
у последње време постиже, 
међународним пројектима у којима 
учествује, као и чињеници да велики број 
њених свршених ученика лако налази 
запослење. школа за бродарство, 
бродоградњу и хидроградњу прерасла 
је у важну образовну институцију на 
општини Савски венац. ученици ове 
школе су цењени кадрови у области 
речног и наутичког транспорта који 
доживљава просперитет као еколошки 
и јефтин транспорт. Самим тим је и 
природно да општина буде природни 
партнер бродарској школи у оваквим 
пројектима - каже за наш лист Предраг 
Кузмановић, заменик Председника 
Скупштине општине, дипломирани 
машински инжењер и  председник 
Школског одбора бродарске школе. 

И ВЕСлАњЕ зА млАдЕ СА САВСКог ВЕНЦА

у бродарској школи

Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу прерасла је у важну образовну 
институцију на општини Савски венац. Ученици ове школе су цењени кадрови 
у области речног и наутичког транспорта који доживљава просперитет као 
еколошки и јефтин транспорт.. 

Предраг Кузмановић, заменик Председника Скупштине општине
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у Српском културном 
центру у Паризу 14. 
септембра је отворена 
изложба Нови Фолклор 
занат, ручни рад, 
народна уметност, 

традиција...термини који су у време 
нових технологија, нових материјала 
и нових глобалних вредности можда 
ретко спомињани, али свакако 
представљају непресушну инспрацију 

генерацијама уметника. 

Уметници и дизајнери користећи 
богатство културне баштине кроз 
процес проучавања, често у сарадњи 
са занатлијама, етнолозима и 
историчарима уметности, креирали 
су савремена решења предмета и 
производа из области примењене 
уметности и дизајна. Идеја овог пројекта 
је промоција појединца као креативног 

ствараоца. богатство народне уметности 
комбиновано са вештинама занатства, 
употребним вредностима, новим 
материјалима и модерним идејама 
карактеристике су овог пројекта. 
међу предметима који су се нашли на 
изложби у Паризу су комади гардеробе 
инспирисане ношњом или посебним 
техникама веза и декорације, ручно 
рађена обућа, накит, торбе, прототипови 
дизајна керамичких плочица, тапета, 

СтАрИ зАНАтИ, ВЕчНА ИНСПИрАЦИјА

Нови Фолклор у Паризу

постељине и још много тога. 

аутор пројекта је Људмила 
Стратимировић уметничка директорка КЦ 
“Град”. Изложба је премијерно приказана 
у мају 2012 у великој галерији КЦ “Град” 
а затим у оквиру еxит фестивала у новом 
Саду исте године. Током ове године 
представљена је у фебруару у Стокхолму 
на Супермаркет арт сајму, у мају у музеју 
на отвореном у Сирогојну, а у јуну у Софији 
у оквиру Софиа недеље дизајна. Пројекат 
окупља више од 30 домаћих уметника и 
дизајнера.. 

Уметници који су укључени у 
пројекат нови Фолклор су: Јелена 
Петровић, Јована Јовановић, Љиљана 
Коцић, будислава Кековић, милена 
Храстник, миле Галић, Сара Јагер, 
Ивана Чемерикић, Babbitty Rabbitty, 
александар Зограф и Гордана баста, 
александра Стратимировић, Звездана 
Сојимировић, Супер Тимор, ведрана 
Петровска, маја мирковић, милош 
Сарић, Јадранка милојковић, наташа 
Лазаревић, магдалена Клашња, 
Драгана малбаша, Тина букмировић, 
ТКв, мане радмановић, Филип бојовић, 
Снежана миленковић, наша Посла , 
наташа манов, нина Ивановић, Теам 
бартон и Ивана Калина.
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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

MIKSER HOUSE 8-11. НоВЕмбАр

традиција је да гаминг 
Фестивал из године у 
годину напредује, а ово 
је година када прелази 
на виши ниво и добија 
још више на значају него 

раније. за разлику од протеклих 
фестивала који су одржани у дому 
омладине, ове године локација 
догађаја је миксер хаус - центар 
културних и музичких догађања 

наше престонице. 

Поред подршке за организацију 
турнира, бизнис центар #47 
представиће најуспешније младе Ит 
компаније које се баве креирањем 
видео игара. Поред главног догадјаја 
у миксер хаусу, на неколико 
локација у Савамали представиће 
се произвођаћи ICT опреме, 
програмерске куће, играонице и 

друге фирме које се баве гејминг 
индустријом. овај велики догађај 
окупиће фирме и учеснике из целог 
региона...
Фестивал ће трајати од 8. до 11. 
новембра 2013. године, а ево и неких 
основних информација, као што су 
листа игара и наградни фондови:

PC турнири:

Dota 2
1. место - $3300+
2. место - $1300+
3. место - $600+

Counter Strike: Global Offensive 
1. место - $800+
2. место - $400+
3. место - $150+

турнири на конзолама: Pro Evolution 
Soccer; Tekken; Skylanders

остала такмичења: Yu Gi Oh!; Magic 
the Gathering - Gran Prix Trials Vienna; 
Monopoly; Settlers of Catan; Warham-
mer;

Више информација за сваку игру 
и свако такмичење биће ускоро 
објављено на најпопуларнијим и 
најпосећенијим сајтовима за сваку 
игру посебно. 
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