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Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

поштовани пријатељи,

Иза нас је још једна година која је на Савском венцу као и у целој Србији била 
тешка и пуна изазова. ову годину је,  можда више од свих протеклих, обележила 
криза. И када кажем криза, не мислим само на кризу у финансијском смислу него 
и генералну кризу нашег друштва која се огледа у порасту насиља, себичности и 
одсуству саосећања према другима. 

ми смо се у градској општини Савски венац трудили да политиком коју водимо 
дамо пример и подстакнемо солидарност код наших грађана. желели смо да 
помогнемо онима који су у невољи али и да подстакнемо људе да помогну својим 
комшијама.

Наша општина је у бољем положају од других. одржали смо све програме по 
којима смо до сада били познати – акцију „Наша кућа“, компјутере за ђаке трећаке 
и школску опрему за прваке, награде за најбоље ђаке 8. разреда, али и помоћ 
народним кухињама, волонтерски центар. Наш циљ је да у овим несигурним 
временима будемо извор сигурности.

година која је на измаку је била и година политичке нестабилности. у временима 
када градом управља привремени орган и када се после дуго времена не усваја буџет, 
ми смо нашим грађанима остали стабилан партнер у пословима уређења живота на 
нашој опшитни. заједно смо успели да нађемо решење за просторије библиотеке на 
топчидерском брду и Сењаку, да утичемо на убрзавање доношење урбанистичких 
планова на малешком брду и обновимо споменик милутину Ивковићу – милутинцу.
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Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

посебно смо поносни на дијалог који имамо 
са скупштинама зграда. у грађанима који се 
организују да своју најближу околину учине 
бољом, налазимо важног сарадника у послу  
уређења општине. 

година која долази биће пуна изазова. Не вољом 
општине, буџет ће бити мањи, а порези на 
имовину, нарочито у екстра зони и до 80% већи. 
И поред тога одржаћемо акције које смо до сада 
имали, остаћемо посвећени деци, најстаријим 
и најугроженијим суграђанима и сарадњи са 
председницима скупштина зграда и зато са пуно 
оптимизма улазимо у нову годину.

Срећни празници,

Ваш

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

отварањем за саобраћај 
моста преко Аде, 
становници Савског 
венца, Вождовца, 
раковице, требало 
је да добију 

велику погодност, а град уштеде у 
трошковима обављања саобраћаја. 
међутим, у граду какав је београд, 
који се убрзано шири, бројчано расте, 
а потребе грађана су све веће, пред 
градском оперативом и општинским 
властима Савског венца појавио се 
проблем који је требало решити 
паралелно са увођењем моста у 
функцију. 

Наиме, број возила која прелазе Саву 
новим мостом преко аде, са обале 
Савског венца на новобеоградску 
страну сваким даном је све већи. 
Људи су се брзо навикли на нови 
мост. То је створило свакодневне, и 
скоро целодневне, гужве на великој 

раскрсници код КбЦ „Др Драгиша 
мишовић“. Возила грађана и аутобуси 
ГСП-а су од тада у непрекинутом 
„рату“ за скретање у улицу Теодора 
Драјзера и даље, мосту преко аде. 
Велики аутобуси су веома тешко 
обављали скретање лево окружени 
великим бројем аутомобила, 
ометајући саобраћај понекад и три 
траке истовремено и правац према 
центру београда. Проблем је решен у 
два корака: најпре је Секретаријат за 
јавни превоз одобрио да се станице 

линија 94 и 49 одвоје и поставе у улицу 
Незнаног јунака. Затим је Секретаријат 
за саобраћај одобрио да се на скверу 
прошири површина за кретање возила 
на лево за једну додатну траку. Тако смо 
добили већу проточност раскрснице 
и одвајање два главна правца, према 
центру града и правцем ка Новом 
београду мостом преко аде, а сачувана 
је и зелена површина на ракрсници. 
радови су приведени крају и надамо се 
да ће реакције учесника у саобраћају и 
путника јавног превоза бити позитивне.

ИзгрАдњА НоВЕ трАКЕ 
КА дрАјзЕроВој

рЕгулИСАњЕ САобрАЋАјНЕ гужВЕ НА дЕдИњСКом СКВЕру

Снажном заједничком иницијативом 
одборника Скупштине општине Савски венац 
и Општинског већа предлози „са терена“ су 
предочени надлежним секретаријатима у 
граду, уз захтеве за хитно решење проблема, 
што је ових дана и урађено.

михаило рувидић, 
одборник у Скупштини општине Савски венац
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Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

плАН зА 2014: обНоВА оштЕЋЕНИХ 
КолоВозА И формИрАњЕ НоВИХ 

Као и неколико претходних година до сада, општина 
на захтев надлежних секретаријата града београда 

крајем године склапа листу предлога саобраћајница 
које је у наредној години неопходно реконструисати 

у целости или формирати потпуно нове. поред 
процене функционера општине и надлежне 

инспекције, на састав ове листе и сада су највише 
утицале примедбе и предлози грађана, као и 

одборника у Скупштини општине Савски венац.

поСтојЕЋЕ САобрАЋАјНИЦЕ - 
рЕКоНСтруКЦИјА

1) тротоар улице булевар Кнеза александра 
Карађорђевића од Јована мариновића до 
нове зграде америчке амбасаде (парна 
страна улице)
2) тротоар улице Кнеза милоша од  
Дурмиторске до милоша Поцерца 
(непарна страна улице)
3) тротоар улице ресавска од Вишеградске 
до милоша Поцерца (парна страна улице)
4) тротоар улице Симе Лозанића исред 
улаза у Основну школу Војвода Путник
5) Сењачка између Васе Пелагића и 
Војислава Вучковића
6) неименована улица између Крајишке и 
булевара Војводе Путника
7) булевар војводе мишића 73 (у делу 
улице испред зграде – завршни слој 
асфалта)
8) Гаврила Принципа 

зЕмЉАНЕ СтАзЕ – формИрАњЕ 
КолоВозА

1. Продужетак улице Дрварска до 
Дриничке (тренутно земљана стаза у 
дужини од сс.50 метара) 
2. Од улица Јеврема Грујића II део до улице 
Јеврема Грујућа (тренутно земљани пут у 
дужини од сс.50 метара)
3. Голешка од угла улица Генерала Саве 
Грујића и Дипломатске колоније до 
стамбеног блока код “Гемаx-а” – (тренутно 
земљани пут у дужини од сс.80 метара)
4. Славка Ћурувије од броја 1 до броја 
9 - јужни део дела улице паралелног са 
Пивљанина баје  (тренутно земљани пут у 
дужини од сс.80 метара)
5. Теодора Драјзера 3-5 ( заједнички прилаз 
зградама)
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инвестиције у 2013. години        комисија за инвестиције

„Савски венац – Наша кућа, 2013“
закључен уговор о извођењу радова на текућем 
одржавању улаза  стамбених зграда на тер.општине 
Савски венац са групом понуђача „јадран а.д.“ и 
„Елкомс“, уговором је обухваћено 54 улаза. ради 
се о улазима који по први пут учествују у Акцији. 
предстоји закључивање појединачних уговора о 
заједничком финансирању радова између општине 
и  скупштина зграда, на основу којих скупштине 
згарада улаћују на рачун буџета 30% од уговорене 
вредности радова по по улазу. Извођач радова се 
уводи у посао на објекту чим се формира група од 
највише 10 (десет) улаза са којима су закључени 
појединачни уговори и извршене уплате на име 
учешћа средства. Извођач доставља динамику 
радова и изводи исте, у свим улазима у тој групи 
улаза у предвиђеном року.

Срж општинских улагања током 2013. године било је активирање буџетских средстава у даље 
подизање квалитета наставе у основним школама, боравка деце у предшколским установама и 
квалитет живота грађана општине кроз побољшање изгледа стамбених зграда, заједничких дворишта 
и јавних простора. оваква политика улагања буџетских средстава директно проистиче из претходно 
донете платформе о општинском ангажману у периоду 2012-2016.
Највећи део пројеката који спада у  политику улагања  реализује се кроз рад општинских комисија са 
надлежностима из тих области: комисије за инвестиције и комисије за школство.
Списак реализованих пројеката преко ових комисија у 2013. години је сада пред грађанима Савског 
венца као својеврсни извештај о раду и улагању буџетских средстава.
поред пројеката спроведених преко ове две комисије, општина Савски венац реализује и обиље 
других активности из бројних области, и то преко сродних комисија за културу, спорт, социјална 
давања, итд, док се један део ангажмана остварује и путем капиталних пројеката заједно са градом 
београдом.

прИорИтЕтНА улАгАњА у 
шКолСтВо И КВАлИтЕт жИВотА
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инвестиције у 2013. години        комисија за инвестиције

„Наше двориште, 2013“
за учествовање у акцији пријавило се 15 Скупштина станара. у фази 
је прикупљање сагласности Скупштина станара на учешће од 30% 
у предрачунској вредности радова на сечи и орезивању стабала, 
након чега ће се кренути у поступак уговарања са извођачем радова.

Инвестиције у установе образовања и предшколске установе у 2013. години:

за побољшање услова рада изведени радови:

- објекат „јелена Анжујска“ пу „Савски венац“, Вишеградска 27; санација мокрих чворова; ош “Исидора Секулић“ и 
ош за децу са посебним потребама „Антон Скала“  – кровопокривачки радови;
- грађевински радови на уређењу дворишног платоа у ош „В.р. путник“
- Извођење радова на уређењу мокрих чворова: у ош „р.путник“, ош „В.мишић и ош „п.п.његош“;
 -уређење дворишта објеката пу 

за унапређење услова наставе и боравка деце у основним школама набављена је опрема:

- лап-топ и таблет рачунари за потребе ученика трећих разреда ош са тер.го С.венац – 325 комада лап топ рачунара и 
13 таблет рачунара (за трећаке А.Скала) 
- лиценце за приступ софтверу са развијеном опцијом за родитељски надзор за све набављене лап-топове за трећаке;
- школски ранчеви са комплетним школским прибором за све ђаке прваке из девет ош са тер.го Савски венац;
- опрема за кабинете за ош „И.Секулић“ (интегрисани мобилни интерактивни пројекциони комплет са магнетном 
таблом и универзални комплет преносног озвучења за школске сале за комплетан аудио систем за озвучење школског 
простора) и ош за децу са пос.потребе „А.С.“ (интерактивни пројектор са наменском мултифункционаланим носачем);
- Интегрисани мобилни интерактивни пројекциони комплет са магнетном таблом, 2 клима уређаја, пројектор за 
вишенаменске пројекције за ош „р.лакић“, за унапређење услова рада;
- 10 рачунара за ош Стефан Немања;
- 5 клима уређаја, штампач, фотокопир апарат;ош “С.Немања“: 
- Намештај за ош „радојка лакић“ (столице за библиотеку)
- опрема за спорт за школе „радојка лакић“, „И.Секулић“, „п.п. његош;

за награђивање ученика, носилаца дипломе „Вук Караџић“ и ђака генерације:

- за ученике завршног разреда свих ош са тер.го Савски венац: за ђаке осмаке – 231 ваучер вредности 5000,00 динара, 
за добитнике Вукових диплома – 52 ваучера вредности 15.800,00 динара, за ђаке генерације 9 ваучера вредности 
15.800,00 динара  и по 1 лАп топ рачунар;;

САВСКИ ВЕНАЦ

НАшЕ дВорИштЕ

градска општина

наше двориште
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инвестиције у 2013. години        комисија за школство
Комунално уређење:
у току извођење радова на 
постављању мобилијара на 
локацијама на тер.го Савски венац: 
угао облаковске и Ветерничке, 
бањички венац 30-32, бирчанинова 
28/б.
у току је извођење грађевинских 
радова на комуналном уређењу 
локација: угао облаковске и 
Ветерничке, бањички венац 30-32, 
бирчанинова 28/б, малешка 12, 
Савска 33, Краљевића марка 4.

подстицање конституисања Скупштине зграда
услуге израде завршног финансијског извештаја за 2012 за Скупштине зграда које су учествовале у акцији „Наша кућа 
2012“

Споменик И. Секулић
Спроведен конкурс и додељене: једна прва награда за идејно 
решење скулптуре књижевнице И.Секулић са правом израде 
споменика на основу поменутог решења (здравко јоксимовић) 
и две друге награде (1.Ауторски тим: аутор драгољуб 
димитријевић, вајар миодраг димитријевић и сарадник у 
изради идејног урбанистичког решења јелена димитријевић и 
2.аутор драгана Илић);

у току је поступак спровођења набавки:
текуће одржавање зелених јавних површина на територији 
го С.венац: ул. Км парк поред општине, Хајд парк, ул. 
петра чајковског – парк код војне гимназије, парк на углу 
ул. динарска и звечанска, степениште на малешком брду 
према ауто путу, степениште у топчидеру, двориште у 
ош „В.р.путник“, ул. Хумска 12-18, ул. Симе лозанића, ул. 
Кабларска – рукохвати, степениште у ул. Сердар јола, двориште 
у објекту Кућа краља петра (ул. Васе пелагића 40, плато у ул. 
Љубе јовановића, ул. звечанка игралиште, дечје игралиште у 
ул. др Алексадра Костића 14-16, парк у ул. малешка (отворене 
понуде 28.11., очекујемо потписивање уговора после 16.12.)
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инвестиције у 2013. години        комисија за школство

I током 2013. године Комисија за школство го Савски венац одобрила је, и средства су 
трансферисана школама за следеће пројекте у оквиру текућег одржавања школа :
 
 - ош „Антон Скала“-  
• за изведене радове на санацији 
тоалета у школи,
• санација фасаде и постављање 
изолације на згради школе,
• хитна поправка и делимична 
реконструкција школске 
електроинсталације

   - ош „Исидора Секулић“,  
• замена старих унутрашњих врата 
на учионицама и уградња врата од 
алуминијума,
• уградња алуминијумских 
двокрилних врата и једних 
унутрашњих врата између 
просторија.

   - ош „Војвода мишић“-  
• замена подова у учионицама – 10 
учионица од по 60м2 
• кречење зидова у сали за физичко,
• кречење ходника,справарнице, свлачионице и кабинета;санирање „спојнице“између објекта школе и ходника 
испред фискултурне сале;лимарски радови на олуку;чишћење и фарбање радијаторских цеви; чишћење и фарбање 
6дрвених врата ( 6 једникрилних и 3 двокрилнa),
• хитно чишћење котлова за грејање и димњака школе.

   - ош „Стефан Немања“ -
• израда ограде за школско двориште                
• хигијенско кречење ходника, тоалета, учионица, канцеларија и трпезарије 
•  поправка степеништа школе
• поправка делимично оштећене фасаде,бетонирање горњег слоја трибина и степеништа и поплочавање стазе.          

     -ош „радојка лакић“ -
• замена врата на свлачионицама                                         
• приоритетно кречење                                                          
    (отклањање последица процуривања у 2011. год.)
• кречење свлачионица и простора између свлачионица  и сале за физичко,
• набавка и постављање тракастих завеса у 8 учионица,
• хигијенско кречење хола и поправка олука и ограде.

   - ош „др драган Херцог“-  
• асфалтирање прилазне стазе и рампе за телесно-инвалидна лица,

    - ош „петар петровић његош“ -
• приоритетно кречење (отклањање последица процуривања од 2011. год.),
• приоритетно кречење степеништа од првог спрата ( од тоалета) ка приземљу и хола на првом спрату.

       - ош „Војвода радомир путник“ -
• постављање ограде између дворишта и спортских терена,
• поправка парапетног зида између два дела дворишта.

      - школа за оштећене слухом-наглуве „Стефан дечански“-
• замена олука на згради школе,



www.savskivenac.rs12

инвестиције у 2013. години        комисија за школство

Комисија за школство Градске општине Савски венац током читаве године 
држи отворен позив, најпре основним школама, а у последње време све више 
и средњим, да достављају листе проблематичних ситуација које захтевају 
брзо решавање. Са радошћу констатујемо да су након почетне “стидљивости” 
директори основних и средњих школа сада препознали општину Савски венац 
као своју пуну подршку и да нам се све више обраћају са захтевима.
Школе су стању у каквом јесу, због чега захтевају обиље инвестиција. ми се 
трудимо да брижљиво проценимо сваки од приспелих захтева и да средства 
трансферишемо према приоритетима, а највише у складу са потребама наставе и 
што бољег боравка деце у школском амбијенту.

бранимир гајић
члан општинског већа и председник Комисије за школство

• за замену заштитне жице на спортском 
терену школе.
     
   - школa за бродарство, бродоградњу и 
хидроградњу-
•  санација зидова и пода сале за 
физичко васпитање.

   - школa за дизајн-
• израда челичне безбедносне 
конструкције за компјутерску просторију-

     - основна музичка школа „Станислав 
бинички“-  
• санација крова школе.

   -   гимназија „ Свети Сава“-
• израда потпорног зида, ограде и капије 
између дворишта и игралишта

II такође, Комисија за школаство  доделила је новчане дотације за реализацију програма следећих 
школа :

     -ош „ Стефан Немања“-за одлазак  
ученика њихове школе и ош „ Војвода 
мишић“ на Сабор народне традиције који је 
ове године одржан у Новом Саду, 

      -филолошкa гимназијa- за учешће 
њихових ученика на престижном 
међународном фестивалу античког 
позоришта младих у Италији са 
адаптацијом Еурипидове трагедије „ 
медеја“.

      - гимназијa  „Свети Сава“-за 
организацију и пријем ученика гимназије 
„ пољане“ из Љубљане у оквиру ученичке 
размене и сарадње двеју гимназија.

      -школa за бродарство,бродоградњу и 
хидроградњу -за реализацију практичнe 



www.savskivenac.rs 13

инвестиције у 2013. години        комисија за школство

настава,односно одлазак 50 ученика другог разреда образовног профила наутички техничар-речни смеру Велико 
градиште.

    - четвртa гимназијa-  за обезбеђивање награда и диплома за ученике који освоје прва три места на  математичким 
турнирима у оквиру  математичке секције.   

    - угоститељско-туристичка школа -за набавку угоститељског прибора за потребе ученика у образовно –наставном 
процесу школе.

III  одобрена је набавка 
дидактичког материјала за 
потребе ученика са тешкоћама 
у развоју и материјала за 
реализацију практичне наставе 
школама:

- ош „Антон Скала“-  

- школа за оштећене слухом-наглуве 
„Стефан дечански“-

- ош „др драган Херцог“-  .

IV  током целе школске године 
финансира се организован превоз 
деце и ученика са тешкоћама у 
развоју  на 5 линија у пратњи 6 
пратилаца у превозу приликом 
доласка и одласка из школе и 
вртића (ош „ Антон Скала“ и 
вртић „ Венчић“) , као и бус- 
плус допуне за ученике школе 
за оштећене слухом-наглуве „ 
Стефан дечански“.

V   у области школства 
реализоване су следеће акције :

- бирамо нај-наставника – додељено 
је 6 новчаних награда најбољим 
наставницима које су изабрали њихови 
ученици, у 6 редовних основних школа,
- организоване су акције : осмомартовски базар; мала матура – велико срце;Сајам средњих школа,
- додела награда „ вуковцима „ и ђацима генерације – 8 ученика генерације добило је лап-топ рачунаре и  ваучере ( 
15.800 дин) за куповину у гигатрону, 49 носиоца Вукове дипломе добило је ваучере исте вредности, а свих осталих 225 
осмака ваучере мање вредности (5.000 дин),
- на почетку школске године 300 новоуписаних првака добило је школске ранце са писаћим прибором.

 VI    Семинари, трибине, радионице о безбедности на интернету у основним и средњим школама ( 
Центар за превенцију девијантног понашања код младих „таргет“).
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Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

Иако је седмица по 
многим митологијама 
и народним 
веровањима 
срећан број Седми 
Савсковеначки 

урбан фест, судећи по клими у 
којој је припреман, актуелној 
економској кризи која му је у 
старту готово преполовила буџет, 
успут поприлично осиромашивши 
и сталне пријатеље и спонзоре, уз 

изненадни одлазак у болницу главног 
организатора „на пола фестивала“ 
био је већ у старту „прежаљен“ и 
„осуђен“ на отаљавање посла, по 
систему – дај да га одржимо тек 
толико да не прекидамо традицију. 
У том смислу, једна од првих 
ставки „скресаног“ буџета била је 
„штампа“, па је тако одштампано 
једва двадесетак малих плаката 
који најављују сва три СВУрФ-овска 
дешавања, без посебних, великих и 

атрактивних плаката за рок-вече у 
СКЦ-у и Завршно вече у Театру 78. У 
некој таквој „инкогнито“ атмосфери, 
без велике помпе, како су се рокови 
за пријављивање приближавали, 
тако се из дана у дан доказивало 
колико је СВУрФ за све ове године 
пустио корење и постао институција 
и колико млади на њега рачунају и 
припремају се као за нешто што се 
подразумева и без било какве најаве 
и бог зна каквог маркетинга. 

завршен Седми Савсковеначки урбан фест – СВурф 2013.

мАлИ роКЕрИ ВЕлИКог СрЦА
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НОВИ аУТОмОбИЛ За ДОм ЗДраВЉа На 
СаВСКОм ВЕНЦУ

Возни парк Дома здравља Савски венац богатији је 
за још један ауто. Општина Савски венац донирала 
је овој установи нови "фиат пунто", потребан за рад 
теренске службе, која обилази пацијенте и пружа им 
услугу кућног лечења. Душан Динчић, председник 
општине, уручио је кључеве новог возила директорки 
Дома Прим. др Весна Вујичић, која је истакла велико 
задовољство због наставка "одличне сарадње" ове 
установе и општине Савски венац".

У току једне године, лекари и медицинске сестре овог 
дома здравља обиђу више од 2000 пацијената.
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прАВИлНом прИмЕНом грАђЕВИНСКИХ И 
урбАНИСтИчКИХ пропИСА до оптИмАлНог 
КорИшЋЕњА НЕКрЕтНИНЕ

урбанизам и грађевина

у претходном броју 
информатора било је 
више речи о сложености 
процедура за добијање 
грађевинских дозвола 
које су недовољно 

јасне, често непрецизне и самим тим 
представљају плодно тло за бирократију 
и разне врсте манипулације. у том 
циљу циљу потребно је предузети 
кораке на суштинском смањењу 
бирократије, стварањем јединствене 
процедуре у процесу издавања 
грађевинских дозвола, отклањањем 
односно смањењем дискреционог 
права одлучивања органа управе. 
градска општина Савски венац у циљу 
унификације процедура израдила 
је приручник управе у којем ће бити 
представљено свако појединачно 
одељење и у оквиру њих сажето сваки 
појединачни поступак из надлежноасти 

одељења. Креирањем приручника 
односно унификацијом процедура, 
прописивањем надлежности, 
јединственим тумачењем прописа, 
пружањем прегледа законских и 
интерних процедура, грађанима се 
омогућава да своја права остварују 
једноставно, ефикасно и непосредно. 
Из тога произилази веома важна 
компонента унификације процедура 
односно приручника управе а то је да 
помоћу њих грађани могу једноставно 
вршити контролу законитости и 
ефикасности рада општинске управе.

Насупрот томе политика легализације 
која се промовише од 2003 године 
са новим роковима од  2009 године 
и 2013 године, стимулише изградњу 
бесправних објеката, релативизује 
изградњу објеката у складу са законом, 
истовремено уништавајући бесповратно 

урбанизам. 
Усвајањем новог Закона о легализацији 
објеката и прописивањем новог рока 
за подношење захтева за легализацију 
објеката, изнова се крше уставне 
гаранције правне једнакости и забране 
дискриминације, зајемчених одредбама 
чл. 3. и 21. Устава републике Србије, 
а супротно Одлуци Уставног суда 
републике Србије (“Сл. гласник рС”, бр. 
50/2013). Наиме, Уставни суд републике 
Србије је на седници одржаној 6. 
децембра 2012. године, донео Одлуку 
којом се утврђује да  одредбе чл. 185. до 
200.  сада важећег Закона о планирању 
и изградњи (“Службени гласник рС”, 
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - УС 
и 24/11), нису у сагласности са Уставом 
републике Србије (“Сл. гласник рС”, 
бр. 98/2006 - даље: Устав). Оцењујући 
уставност наведених одредаба Закона 
којима је уређен институт легализације 

градска општина Савски венац 
серијом едукативних текстова 
на тему изградње, одржавања и 
реконструкције објеката жели да 
становницима општине омогући да 
стекну бољи информативни увид у 
ову проблематику. 

Намера општине је да се процедуре 
за прибављање неопходне 
документације учине максимално 
јасним за грађане који крећу у 
грађевинске подухвате. 

Истовремено, у припреми је и 
посебно издање “приручника 
управе го Савски венац” у коме су 
детаљно описане процедуре рада 
општинских служби.
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објеката као накнадно издавање 
грађевинске и употребне 
дозволе за објекте, Уставни суд 
је пошао најпре од тога да је 
ранијим Законом о планирању 
и изградњи (“Сл. гласник рС”, 
бр. 47/2003, 34/2006 и 39/2009 
- одлука УС - даље: Закон из 
2003. године) била омогућена 
легализација објеката који 
су бесправно изграђени до 
његовог ступања на снагу и то 
као прелазно решење, а у циљу 
окончања до тада заснованих 
односа бесправне изградње. 
Уставни суд је констатовао и 
да је бесправна изградња по 
ступању на снагу Закона из 
2003. године тим законом била 
санкционисана уклањањем 
бесправно подигнутог објекта 
и кривичном одговорношћу. 
међутим, Закон о планирању и 
изградњи (“Службени гласник 
рС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 
64/10 - УС и 24/11) у одредбама 
чл. 185. до 200. установио 
је могућност легализације 
бесправно подигнутих објеката 
која је извршена у време важења 
тог закона, односно до дана 
ступања на снагу важећег закона 
11.9.2009. године. На овај начин 
по схватању Суда наведеним 
одредбама Закона у суштини је 
уместо примењивања прописане 
санкције у виду уклањања 
бесправно подигнутог објекта 
ова санкција прећутно замењена 
правом на легализацију.  
Уставни суд је такође утврдио 
да се наведеним одредбама 
Закона успоставља посебан 
режим у вези са изградњом 
и употребом објеката који је 
различит у односу на правила 
која су одредбама чл. 110. до 
160. тог закона предвиђена 
за редован режим градње. 
Како наведеним одредбама 
Закона утврђен институт 
легализације није предвиђен као 
прелазно решење, већ га Закон 
установљава као системско 
решење, то је оспореним 
одредбама Закона, по оцени 
Суда, успостављен истовремено 
паралелан различит режим 
остваривања истог права, 
а одређене погодности 
успостављене су само у корист 

једне групе лица, у овом случају 
бесправних градитеља. 
Закључак је да се на овај начин 
поново уместо прелазног 
решења односно окончања 
до тада заснованих односа 
бесправне изградње, наведеним 
одредбама легализација се уводи 
као законска редовна процедура 
прибављања грађевинске 
дозволе, и уместо примењивања 
прописане санкције у виду 
уклањања бесправно подигнутог 
објекта прећутно замењује 
правом на легализацију. Такође 
не може се сматрати да увођење 
новог рока има социјалну 
компоненту односно да њихова 
социјална ситуација захтева 
и чини оправданим давање 
погодности у виду мере тзв. 
позитивне дискриминације, 
обзиром да највећи нелегални 
градитељи нису обични грађани. 
Прописивањем нових рокова 
за подношење захтева за 
легализацију бесправно 
подигнутих објеката и то 2003.
године, 2009.године и 2013.године, 
изнова се врши конвалидирање 
нелегалне бесправне градње 
прописивањем повољнијих услова 
од оних који важе за редован начин 
прибављања грађевинске дозволе 
прописан законом, и самим 
предметне законске одредбе не 
задовољавају услов уставности 
са аспекта уставне гаранције 
владавине права, те уставне 
гаранције правне једнакости и 
забране дискриминације.
На крају и ништа мање 
важно, насупрот поступку 
легализације, издавање 
грађевинске дозволе у редовној 
процедури, правилном 
применом грађевинских 
и урбанистичких прописа, 
искључиво се гарантује 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).

Предраг Јовановић
начелник Одељења за 

имовинско-правне и 
стамбено-комуналне послове

радови на инвестиционом 
одржавању
(побољшање услова коришћења објекта)

- Извођење грађевинско-занатских радова, 
односно других радова зависно од врсте објекта 
у циљу побољшања услова коришћења објекта у 
току експлоатације. чл.2 став 1. тачка 36 закона о 
планирању и изградњи (Сл.гласник рС бр.72/09 и 
50/13)

радови на инвестиционом одржавању зграде:
• замена кровног покривача, и осталих слојева 
крова,
• замена олука, олучних цеви и др. елемената за 
одвод воде;
• замена хоризонталне и вертикалне 
хидроизолације;
• замена водоводне и канализационе мреже;
• замена вентилационих цеви канализационе 
мреже и њихових глава на крову зграде;
• замена електроинсталације зграде до струјног 
ормана;
• замена инсталација централног грејања;
• замена пумпних постројења за избацивање 
воде;
• замена хидрофорског или другог пумпног 
постројења за снабдевање зграде водом или 
за смањење притиска воде, са припадајућим 
деловима и инсталацијама;
• замена ограда на крову, степеништу, терасама, 
лођама и др. заједничким деловима зграде;
• израда фасада, фасадних облога и елемената 
фасада и др. спољних делова зграде;
• замена инсталације и уређаја за узбуњивање у 
згради;
• замена громобрана, интерфона, кабловских и 
птт инсталација, антенских уређаја и њихових 
делова у згради;
• замена хидраната, хидрантских црева и других 
хидрантских делова у згради;
• замена инсталације и уређаја за централно 
загревање воде за заједничке просторије које 
припадају згради;
• замена противпожарног степеништа зграде и 
инсталација и уређаја за заштиту од пожара;
• замена уређаја за нужно осветљење и уређаја за 
резервну електроенергију;
• замена вентилационих канала за клима уређаје;
радови на инвестиционом одржавању стана:
• замена инсталација централног грејања;
• замена гасне инсталације;
• замена инсталација и уређаја за централно 
грејање воде у стану;
• замена инсталације водовода и канализације;
• замена телефонских и електроинсталација;
• замена спољне столарије у постојећим 
отворима;
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одељење за 
инспекцијске послове 
го Савски венац у 
2013. години радило 
је са визијом да нашу 
општину учини лепшим 

и квалитетнијим местом за живот, рад 
и рекреацију наших грађана и свих 
корисника институција лоцираних на 
територији општине.

мисија инспекције је провођење 
правичних, непристрасних, брзих и 
ефикасних контрола примене закона 
и подзаконских прописа из области 
комуналне и грађевинске делатности, 
сталним инспекцијским надзором 
на територији ГО Савски венац, 
поступајући притом одгворно према 
буџетским средствима додељеним за 
рад а на задовољство грађана који су 
оштећени несавесним поступањем 
прекршилаца.

Током 2013.године Одељење је 
испунило све постављене захтеве и 
циљеве из Плана рада иако се често 

сусретало са заначјним препрекама 
у брзини вођења поступка као и 
законским решењима која су аболирала 
бесправне градитеље, често на штету 
њихових комшија или јавног интереса.

Комунална инспекција се тежишно 
ангажовала у неколико области:

• Уређеност насеља: Одлуком о 
комуналном реду – Службени лист 
града београда бр.10/11 обавезни су 
власници и корисници  да се спољни 
делови зграда морају држати у уредном 
стању односно да је забрањено 
оштећивати, исписивати, цртати, 
лепити плакате, прљати их или на 
други начин нарушавати њихов изглед, 
такође је забрањено на спољним 
деловима зграде окренутим према 
улици или тргу сушити веш, постављати  
клима уређаје на начин да се кондензат 
излива на спољне делове зграде, на 
површине јавне намене или да капље 
на пролазнике. 

У зимском периду посебан акценат 

стављамо на уклањање снега и леда са 
површина јавне намене и површина у 
јавном коришћењу као и на уклањање 
леденица са кровова и других спољних 
делова зграда. уз напомену да леденице 
са кровова зграда и других делова 
зграда су дужни да уклањају власници 
односно корисници зграда ради 
спречавња и отклањања опасности за 
живот људи и безбеденост добара и 
околине.

• Постављање објекта на површинама 
јавне намене и коришћење површина 
јавне намене

А гдЕ пролАзЕ пЕшАЦИ?
Комунални инспектори врше надзор над 
постављањем наменских монтажних 
објеката, објеката за одржавање 
културних и спортских манифестација, 
уметничких инсталација, стубова, 
ограда и запрека као и у свим другим 
случајевима када се јавна површина 
користи у складу са прописима и када 
се прописи не поштују.

ИНСпЕКЦИјСКЕ СлужбЕ 
у СтАлНој АКЦИјИ
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Према учесталости поступака на 
територији ГО Савски венац најчешћи 
комунални прекршај чине возачи 
аутомобила који своја возила остављају 
на  резервисаним паркинг местима, 
паркинг местима за инвалиде као и на 
површинама  јавне намене и површина 
у јавном коришћењу. Чести су случајеви 
да се нерегистрована и неисправна 
возила остављају на површинама која 
нису за то намењена ометајући при томе 
остале кориснике и чинећи пешацима 
бројне проблеме. У току године у 1310 
поступака уклоњена су возила која су 
чинила овакве прекршаје. 

Лицима или Н.Н. лицу која своја 
нерегистрована возила остављају 
на површинама јавне намене или 
површинама у јавном коришћењу  
налаже се да у роковима 1 до 5 
дана уклоне своја возила, у случају 
непоступања доноси се закључак о 
дозволи извршења и возила уклањају

У случајевима да се возила 
остављају супротно Одлуци о јавним 
паркиралиштима или на начин 
супротан комуналном реду доносе се 
решења и возила уклањају у роковима 
од неколико минута.

• Поред ових прописа комунални 
инспектори проводе надзор над 
применом Одлуке о 
одржавању чистоће, 
Одлуке о држању 
домаћих животиња 
на територији града 
београда као и Одлуке 
о радном времену 
угоститељских, занатских 
и трговинских објеката 
на територији града 
београда. У овом 
делу поступака поред 
решења и закључка о 
дозволи извршења за 
непоступање странака 
изричу се и мандатне 
казне.

Грађевинска инспекција 
ГО Савски венац током 
2013. године водила је 
340 нових предмета и 
наставила постпак на 
85 предмета започетих 
у претходној години.  У 
поступку инспекцијског 

надзора објеката бесправне 
градње по службеној 
дужности или на иницијативу 
заинтересовани лица, као 
и по пријавама различитих 
грађевинских радова за 
које су потребне различите 
врсте дозвола које у том 
тренутку странке нису имале 
вођено је 257 поступака.  
Карактеристика ових 
поступака је да су странке 
углавном одступале од 
добијених грађевинских 
дозвола настојећи да за мање 
плаћене дозволе дођу до већих 
корисних површина. У вођењу поступка 
Одељење за инспекцијске послове 
је водило рачуна о законитости 
и финансијским ограничењима 
самог поступка извршења тако да 
су предмети по Закључку о дозволи 
извршења извршавани углавном по 
коначности управног поступка, а у 
случајевима одступања  у грађењу 
са високим вредностима радова 
по правоснажности ради заштите 
планираног буџета.

У складу са одредбама чл. 219а 
Кривичног законика у 7 случајева  
против лица која без одобрења 
надлежног органа изводе грађевинске 
радове грађевински инспектори су  

поднели кривичну 
пријаву надлежном тужилаштву.

КоНтролА грАдњЕ
Затворено градилиште због одступања 
и стање пре поновне интервенције 
инспекције на обезбеђењу градилишта.

Одсек извршења у поступку који 
се води по службеној дужности 
спроводио је административно 
извршење решења грађевинских и 
комуналних инспектора као и других 
одељења и органа.  У самом поступку 
ангажује се извршилац по уговору 
или капацитети ЈКП „Градска чистоћа“ 
У многим случајевима асистенцију 
извршиоцима је давала и полиција ПС 
Савски венац.

Након доношења последњег Закона 
о легализацији и ускоро очекиваног 
Закона о  планирању и изградњи, 
Одељење за инспекцијске послове 
поступаће стриктно по Закону о 
општем управном поступку Члан 261 
тачка (5)  „ако је у решењу одређено 
да се радња која је предмет извршења 
може извршити у остављеном року, 
решење постаје извршно истеком тог 
рока“. 
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током 2013. године 
општина Савски 
венац је наставила 
са традицијом, 
чији је и зачетник 
на територији 

београда, и путем свог 
фонда за младе таленте 
подржала је најуспешније 
и најталентованије, али их 
и мотивисала да својим 
развојем допринесу бољитку 
свог окружења, локалне 
заједнице и читавог друштва

Пету годину заредом Општина 
преко свог Фонда за младе 
таленте награђује и стимулише 
знање, труд, рад и резултате 
које талентована деца и млади 
са Савског венца постижу у 
различитим областима. На 

овогодишњем конкурсу 
једнократну финансијску 
подршку од 10.000 до 30.000 
динара заслужило је укупно 
75 младих талената, при чему 
је ове године доња старосна 
граница спуштена на 10 година 
како би били обухваћени још 
млађи надарени ученици. 

- Не познајем младе 
истраживаче са наше Општине, 
али верујем да их има пуно и 
знам да Општина несебично 
помаже рад већег броја 
младих сваке године. Гледајући 
спискове са добитницима 
општинске стипендије увек 
сам се питала ко су ти људи и 
чиме се баве, тако да би можда 
било лепо повезати нас на неки 
начин - каже Ива атанасковић, 
добитница стипендије Фонда 
из области науке.

још јЕдНА годИНА 
уз млАдЕ тАлЕНтЕ

Пету годину заредом Општина преко свог Фонда за младе таленте награђује 
и стимулише знање, труд, рад и резултате које постижу талентована деца и 
млади са Савског венца

горан богуновић, 
члан општинског већа

у области науке, 
образовања, културе и 
уметности

1. Александар 
благојевић 
2. лео борисављевић 
3. Алекса Вукотић 
4. јанко Вукотић  
5. тијана Вучковић
6. милица 
димитријевић  
7. михаило ђурић 
8. Никола жижић 
9. милан Ивановић 
10. петар Ивановић 
11. Нина јаредић  
12.Катарина јоновић 
13.Ана Каличанин 
14. Кристина 
Костадиновић
15. Нађа Костић  
16. маја Крстић  
17. јања лака
18. Владимир 
миленковић
19. марија 
миловановић  
20. Новак миљковић 
21. маша муратовић 
22. Софија Недић 
23. ђорђе огризовић 
24. маја огризовић 
25. маја пантић  
26. Срђан папић  
27. ленка петровић
28. Кристина петровић 
29. Хелена поповић 
30. ђорђе ракић  
31. Нина раца  
32. јована ристић
33. милица 
Серафимовић
34. моња топаловић 
35. јован торомановић 
36. Север трифуновић 
 

у области спорта

1. Андреа Арсовић 
2.Анђела Арсовић
3. Катарина балтић 
4. Игор бућић  
5.горан Влајковић 
6.филип Вујић  
7. јована ђорђевић
8. петар ђорђевић 
9. милица ђоровић 
10. јелена ђоровић 
11. јелена зељајић 
12.Немања јовановић 
13. филип Кудуз
14.Анђела лопичић 
15. Андреј магдевски 
16. Вук матовић 
17. Софија 
миладиновић
18. лука миљанић
19. Селена милић
20. филип муратовић
21. теодора пушић
22. тара трифуновић
23. драгана 
Ћипријановић
24. Игњат филиповић 
25. Александар 
шофранац 

за усавршавање

1. Ива Атанасковић 
2. Ана баста   
3. миљана баћевић 
4. Ивана брадић  
5. филип Василијевић 
6. михаела Вујновић 
7. мирјана ђурђић 
8. Небојша јовановић 
9. дејан лазић
10. луна милатовић 
11. Велибор петровић 
12. данило петровић 
13. Невена поповић 
14. Стефан радојковић

лИСтА НАгрАђЕНИХ млАдИХ 
тАлЕНАтА у 2013. годИНИ
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у години за нама општина 
је упркос смањењу 
буџета успела да одржи 
стратешке спортско-
рекреативне програме 
по којима је већ 

препознатљива међу својим грађанима, 
али и да покрене неке нове.  од 2010. 
године у партнерству са Ватерполо 
клубом “партизан“ континуирано се 
спроводи програм „беплатно пливање 
за основне школе“ за ученике трећег и 
четвртог разреда свих шест основних 
школа. школа пливања за пливаче и 
непливаче одржава се на базену СЦ 
„бањица“ једанпут недељно за сваку 
школу, при чему око 350 ђака има 
обезбеђен превоз од школе до базена 
и назад, у пратњи својих учитеља, а све 
о трошку општине.

Систем спортских школских такмичења 
је програм са традицијом дугом већ пола 
века, на коме општина одлично сарађује 
са школама и Савезом спортова Савског 
венца.  Обухвата првенства и такмичења 
за више разреде свих 6 основних и 
11 средњих школа у малом фудбалу, 
кошарци, одбојци, рукомету и атлетици, 
а од недавно и „мале олимпијске 
игре“ за најмлађи узраст. У претходној 
години највише успеха имале су ОШ 
Војвода радомир Путник, ОШ Војвода 
мишић и ОШ Петар Петровић Његош, 
као и Спортска гимназија, медицинска 
школа, Војна гимназија и Угоститељска 
школа. Прваци општине пласирају 
се на првенства београда и Србије, 
где су наше средње школе више пута 
освајале шампионска одличја. Поред 
пет најпопуларнијих спортова, ђаци 
савсковеначких школа учествују на 
отвореним градским такмичењима у 
стоном тенису, пливању и гимнастици, 
као и стрељаштву, у коме су редовни 

освајачи медаља.

Од 2012. године успостављена је 
сарадња са Савате клубом „Горан 
Остојић“ на реализацији „Школе саватеа 
на Савском венцу“, којим су обухваћени 
ученици Школе за бродарство, 
бродоградњу и хидроградњу и 
штићеници Дома за децу и омладину 
„Дринка Павловић“. У фискултурној 
сали школе, која је недавно опремљена 
општинском донацијом, близу тридесет 
полазника три пута недељно савладава 
кик бокс и француску борилачку 
вештину савате. Захваљујући пре свега 
ентузијазму наставника фискултуре 
Дејана Гавриловића и марљивом раду 
младих спортиста, многи од њих се већ 
могу похвалити медаљама са важних 
међународних турнира.   

У организацији рукометног клуба 
„Железничар“, а уз финансијску подршку 
општине,  настављена је реализација 
пројекта „мини рукомет за децу 
Савског венца“, који је од 2010. године 
намењен ученицима II, III и IV разреда 
школа „радојка Лакић“, „П.П.Његош“ и 
„Исидора Секулић“. Програм се тренутно 
одвија викендом у сали Дечјег културног 
центра „мајдан“.

За ђаке ОШ „Стефан Немања“, општина 
је у пролеће 2013. заједно са Савезом 
Србије за боди билдинг, Фитнес и 

аеробик организовала пилот пројекат 
школе фитнеса у ДКЦ „мајдан“, по 
чијем је завршетку 13. априла одржан 
Интернационални куп у фитнесу „Србија 
опен 2013“ за децу од 10 до 15 година. 
С обзиром на исказано интересовање, 
посебно девојчица, пројекат ће бити 
настављен у неколико школа током 
2014. године.

Читавим током 2013. године у сарадњи 
са Џудо клубом „ISHI“ реализована је 
„Школа џудоа“ у борилачкој сали Стариг 
ДИФ-а у Делиградској, намењена деци 
узраста од 4 до 11 година.

Четврту годину заредом својим 
старијим суграђанима општина пружа 
могућност бесплатног вежбања базичне 
гимнастике, динамиком од два пута 
недељно у преподневним и вечерњим 
терминима. Програм „Гимнастика за 
старије“ у м.З. „Стеван Филиповић“ 
реализује Соколско друштво.

Поред поменутих, на Савском венцу 
су се уз подршку општине одржавају и 
други бесплатни програми и такмичења, 
попут рекреативних садржаја у месним 
заједницама и спортских догађаја у ДКЦ 
„мајдан“, а грађанима су на располагању 
и отворени терени општинског Спортског 
села у Делиградској улици.

зА Спорт доСтупАН СВИмА

Један од главних циљева општине остаје доступност спортско-рекреативних 
садржаја и инфраструктуре што ширем кругу становника, а посебно деци и 
младима Савског венца.“

Александар павловић, 
председник Скупштине општине
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у  протеклој години дечији 
културни центар мајдан 
обележио је четрдесет 
година постојања. у 
јубиларној години 
дКЦ мајдан покренуо 

је дечији фестивал „пропелер“, 
обогатио и модернизовао програм 
установе новим садржајима и на тај 
начин постао незаобилазна тачка 
на културној мапи општине Савски 
венац и београда.  тродневни дечији 
фестивал „пропелер“, синергија 
едукативних, спортских и уметничких 
програма окупио је најбоље 
предаваче, уметнике и фестивале, 
на коме су деца могла да усвоје нова 
знања и развију нова интересовања, 
пре свега, кроз игру и дружење. 
током зимског и летњег распуста 
организовани су бесплатни програми 
који су окупили децу из различитих 

делова београда у мајдану. деца 
су имала прилику да се сусретну 
са основама дизајна, архитектуре, 
ликовне уметности, глуме, керамике, 
електронике, различитим културама, 
а заинтересовани су могли и да 
се баве спортом. дКЦ мајдан 
увео је потпуно савремен начин 
пословања, применивши баланс 
између комерцијалних и бесплатних 
програма, што је још један начин да 
садржаји дођу до што већег броја 
корисника.

Такође ове године, Кућа краља Петра, 
одлуком општине Савски венац, 
припојена је Дечијем културном 
центру мајдан. Ова стогодишња 
породична вила на Сењаку, у којој је 
живео краљ Петар I Карађорђевић, 
претворена је у репрезентативни, 
високофункционални објекат 

намењен организовању културних 
манифестација, у циљу да оствари 
комуникацију са што широм публиком. 
У Кући краља Петра реализован је 
велики број уметничких програма 
(изложби, књижевних вечери, 
концерата, плесних вечери и 
мултимедијалних програма) које радо 
посећују становници Општине Савски 
венац, али и публика из других делова 
града. Захваљујући Градској управи, 
у току лета, Кућа краља Петра добила 
је осветљење, тако да грађани могу 
да уживају у прелепом амбијенту врта 
и дворишта у вечерњим сатима. Као 
завршна манифестација и прослава 
успешне пословне  године, мајданов 
тим организовао је Новогодишњи 
базар у Кући краља Петра. Током 
тог догађаја, млади уметниц,и као 
и сарадници мајдана и Куће краља 
Петра, промовисали су и приказали 

пуНо рАзлогА 
зА рАдоВАњЕ
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своје радове. мајданова намера је да Кућу краља Петра 
развија као живи културни центар, обогаћује садржаје и 
окупља уметнике и публику у циљу популаризовања правих 
уметничких вредности.

Ова два објекта, иако на две различите локације, убудуће 
ће функционисати као програмска целина, садржајима 
намењеним задовољавању естетских и културних потреба 
публике свих узраста. 

НАјАВА прогрАмА 
зА јАНуАр 2014. годИНЕ

у оквиру зимског распуста, од 9. до 18. јануара, 
дКЦ мајдан понудиће деци бесплатни едукативни 
програм на коме ће их упознати са здравим 
начином живота, здравом исхраном, значају 
активних животних стилова. Спортски програм 
водиће аикидо клуб „Кошава“. Крајем месеца 
почиње пријава за нову сезону бесплатних 
програма у мајдану. детаљи о пријави и 
бесплатним програмима могу се наћи на сајту 
www.dkcmajdan.org.rs.
од 23. јануара у Кући краља петра, биће 
организована изложба о Кости динићу, лекару 
и секретару Краља петра I Карађорђевића, у 
сарадњи са музејом рудничко-таковског краја, 
Војним музејом и наследницима Косте динића. 
у току јануара покреће се и образовни програм у 
Кући краља петра, односно, уметничке радионице 
(дубореза, украсне уметности, керамопластике, 
језичке ликовне радионице). у току је упис и за 
трећу генерацију радионице „Све што сте одувек 
желели, а нисте знали како“, ауторке марије 
грујић, водитељке праксе личног развоја. 

У току следеће године, очекују нас велики изазови, пошто смо 
ове године у Мајдану већ достигли високе циљеве што се тиче 
садржаја програма и продукције. Наставићемо да развијамо 
“Пропелер”, једини дечији фестивал који је покренуо промоцију 
савремених приступа у едукацији и раду са децом. Посебан 
изазов нам је креирање програмске концепције у Кући краља 
Петра са циљем да задовољимо високе стандарде и културне 
потребе становника Општине Савски венац. 

Иван југовић, 
директор дечијег културног центра „мајдан“
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у оквиру активности 
развоја туризма 
градска општина Савски 
венца у идућој години 
планира да организује 
низ манифестација 

у парковима на својој територији. 
пратећи светске трендове у сарадњи 
са Кластером туризма Савски венац 
општина је покренула акцију промоције 
нових садржаја у нашим парковима 
у циљу социјалне активације јавних 
површина и отварању могућности 
и простора за запошљавање кроз 

оригиналан концепт пројекта “Капије 
београда”.

Овај начин анимирања суграђана 
и посетилаца београда има дубоке 
корене у нашем етносу и у нашој сталној 
жељи за дружењем на отвореном, 
показивањем и упознавањем, 
препричавањем и хваљенијем. Некада 
су се ове манифестације називале 
панађурима, светковинама, поселима 
или празницима. Свима је било 
заједничко да се по црквеном календару 
на одредјеног месту и у одређено време 

поставе монтажни објекти за продају 
уз обавезну импровизовану бина за 
музику. Ту би се окупило мноштво људи 
и гостију на заједничком дружењу. 

Иницијатор пројекта је Општина Савски 
венац и Венац добре Услуге, Кластер 
за развој туризма на општини Савски 
венац, чији су чланови фирме које се 
баве туризмом са територије општине, 
које ће бити и главни креатори, 
носиоци и продуценти пројекта “Капије 
београда”.
Циљ „Венца добре Услуге“ је побољшање 

пАрКоВИ КАпИјЕ бЕогрАдА

“београд увек има за сваког путника отворена врата…”

од панађура до урбан парк концепта - општина Савски венац 
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туристичке понуде општине Савски 
венац и подстицање запошљавања 
младих и креативних људи и грађана 
старије животне доби. Повезивањем 
привредних субјеката на нашој општини, 
од предузетника до великих компанија, 
промовисаћемо чланове кластера 
туристичке привреде, мултилатерално 
и билатерално, кроз заједничке 
пројекте који су усмерени према нашим 
суграђанима и гостима општине и града 
београда. Пројекат “Капије београда” 
све наведено обједињује али додаје 
важан сегмент - бриге о деци, промоције 
талената у оригиналном концепту и 
информисање страних туриста.

Током следеће године ова манифестације 
биће конципирана местом одржавања, 
а то су паркови која су својеврсна 
чворишта општине. 

У сценографско-сценаристичком 
смислу пројекат це носити савремене 
одлике “Опен спаце Евент десигн-а” 
са израженим и потенцираним 
елементима традиционалног. 

У концептуалном смислу Капија 
представља улазе у наше вртове, станове, 
зграде, куће, виле - у наше приватне 
просторе. Поред капија се чека, допраћа 
и испраћа, препознаје домаћин куће, а 
понекад и љуби и сања. Овакав концепт 
се уклапа у мултикултуралну јасну 
поруку нашим суграђанима, страним и 
домаћим гостима општине Савски венац 
и Града београда.

Град београд има чак 19 капија! Две 
најпознатије су настале у модерном 
времену и носе називе “западна” и 
“источна” капија. Преостале датирају 
углавном из времена турске, аустријске, 
угарске владавине градом или 
деспотовине Стефана Лазаревића. 

распоређене су на или око београдске 
тврђаве. 

Једна од старих изрека каже да: 

“београд увек има за сваког путника 
отворена врата…” Управо из тог разлога 
настао је пројекат под називом “КаПИЈЕ 
бЕОГраДа”.

према речима члана Већа градске општине Савски венац душана јевтића, након успешне 
“генералне пробе” које су чланице кластера организовале уз велику подршку општине 13. 
септембра када је одржан први промотивни скуп „Венца добре услуге“ у Куци Краља петра где 
је угошћено преко 500 грађана и представника туристичке привреде београда на промоцији 
Кластера винара са фрушке горе, ово је природан следећи корак. тада су нас, поред општине 
здушно подржале и наше чланице: белмедиц приватна болница, музеј Афричке уметности, 
угоститељска школа, музичка школа Станковић, дизајнерска школа, факултет драмских 
уметности у београду, Вилла јелена, лава бар и музеј југославије, а сада очекујемо да се у 
ову акцију укључе још више чланова кластера и да сви заједно промовишемо наше паркове, 
туристичку привреду града и општине и да на отвореном проведемо сви заједно лепе моменте 
уживајући у музици, специјалитетима београда и Србије уз посебне садржаје за најмлађе који 
су и најчешћи посетиоци градских зелених површина. 

Садашњи и планирани изглед парка код Аутобуске станице
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Капије су позициониране на улазима 
тј. излазима из нашег малог репрезент 
града – Венца у коме ће доминирати 
бина намењена првенствено младим 
талентима музичких школа са територије 
општине Савски венац али и другим 
београдским музичким школама. Сем 
музичких талената овде ће добити 
своје место и све драмске радионице 
са територије Савског венца. Већ 
склопљени прелиминарни договори 
говоре у прилог занимљивости овог 
пројекта. Посебан допринос се очекује 
од презентације и активације младих 
дизајнера из светски чувене Дизајнерске 
школе са Дедиња, која ове године слави 
60 година постојања.

Дечији креативни кутак са аниматорима 
обезбеђен је за најмлађе суграђане. 

Инфо пулт Туристичке организације 
Србије и београда незаменљив су 
сегмент овог концепта. 
Заинтересованост за учешћем је већ 
исказана. 

Општина Савски венац је до сад била 
на самом челу усвајања напредних 

идеја урбаног 

концепта Града београда, као сто је овај. 
Пројектованих више десетина хиљада 
посетилаца овог пројекта је гарант 
сигурне посећеност и информисаности 
јавности. 

Идејни Концепт “Капије београда” 
подржан је од стране општине Савски 
венац која је препознала домете 
оваквог пројекта и интерес да се баш на 
њеној територији направи први такав 
пројекат у Србији. Посебна пажња биће 
посвећена мобилијару концепта Капије 
београда еко материјалима и примени 
апарата који користе обновљиве изворе 
енергија (соларни панели и ветрењаче).

Наравно, без цвећара овај пројекат би 
био као “супа без соли”. Позната цвећара 
ће се представљати сваког викенда 

са својим асортиманом балконског и 
расадног цвећа, а много тога још очекује 
наше суграђане и госте.

О ГраДСКИм ПарКОВИма
По принципима градње и употребе, 
паркови се у светској архитектури 
од барока препознају по два стила: 
француски и енглески.

Француски паркови поштују геометрију 
и перспективу. андре ле Нотр је велики 
француски архитекта и градитељ 
парковских комплекса за време Луја ИВ, 
који поставља принципе француских 
паркова.

За изградњу ове врсте парка користи 
се нивелација терена, исушивање 
терена, уметање вештачких водених 
површина и друге грађевинске 
интервенције. Француски паркови 
имају јасно урађене хортикултурне 
целине, биљну вегетацију са местом на 
геометријском плану парка, музички 
павиљоне, велике фонтане, простране 
травњаке. Дизајнирани парковски 
мобилијари и расвета су главне 
карактеристике француских паркова. 
На нашој општини и у београду, 
мање - висе би се таквим парковима 
могли назвати Парк розали мортон, 
Парк Луке Ћеловића, парк мањез, 
Карађорђев парк, парк милутина 
миланковића, Парк преко пута хотела 
бристол и слични. 

Са друге стране имамо енглески тип 
планирања паркова, приближава се 
природи као основном моделу, које 
јасно карактерише толеранција према 
задатим природним условима терена 
и гајењу аутохтоних биљака И дрвећа.
Органске форме и линије обода парка, 
смена малих ливада, слободним 
водотоком, блага узвишења, пуно 
травнатих површина и лугова са 
музичким павиљонима, са по неком 
фонтаном али пре чесмом, седећим 
наткривеним гарнитурама (вињаци) и 
пар вајарских дела, карактеристике су 
енглеског парка. 
На нашој општини као и у случају 
француских, опет делимично, би се 
у ту категорију поставили парк код 
милошевог конака тј. Топчидерски 
парк, Хајд парк, Парк 25 мај, парк-
сума бенцион були, парк Газела, 
Финансијски парк ( угао Немањине И 
балканске улице према а.Гепрата ) и 
слични.

Општина Савски венац представља покретач туристичке привреде Београда 
као водећа туристичка дестинација у граду, захваљујући најлепшим парковима и 
палатама, саобраћајним чвориштима, музејима и спортским објектима. 

предраг Кузмановић,
заменик председника Скупштине општине

реновиран парк мањеж на територији општине Савски венац
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општина Савски 
венац је изашла 
у сусрет школи 
за бродарство, 
бродоградњу и 
хидроградњу у 

организацији практичне наставе 
за ученике ове школе који 
похађају наутички смер . ова 
теренска настава је обухватила, 
уз пут и пловидбу дунавом, 
како стицање стручног знања у 
области пловидбе и речног пута 
тако и упознавање са историјом 
рамске тврђаве.

раним јутром 50-ак ученика, њихових 
професора у саставу проф. наутике 
Пера Пухаловић капетан, проф.  Златко 
Кемђелић, проф. Леонид Јовановић 

и проф. Јасна мамић заједно са 
помоћником председника Општине 
Савски венац Савом мартиновићем, 
као и екипом рТС-а, су се упутили 

аутобусом ка Великом 
Градишту. По доласку 
следило је упознавање са 
акваторијом пристаништа 
у Великом Градишту и 
делатношћу Капетаније 
Велико Градиште, након 
чега су се укрцали на брод 
„ ана“ и пловили узводно 
до рама. Затим су после 
разгледања историјског 
здања рамске тврђаве 
информисани о значају тог 
локалитета за пловидбу. 
Дан је обиловао и другим 
делатностима кроз које 

су ученици Школе за бродарство, 
бродоградњу и хидроградњу уз 
дружење и стицање потребних знања 
могли да уживају.

прАКтИчНА НАСтАВА зА ђАКЕ бродАрСтВА

Општина Савски венац има лепу обавезу да се стара о школским установама и 
младима са своје територије, а одјеци сарадње и успеси Школе за бродарство, 
бродоградњу и хидроградњу, која школује кадрове за рад на рекама и морима, имају 
не само локални него и међународни значај.

Сава мартиновић
помоћник председника општине
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ГОСТОВаЊЕ ПрЕДСТаВНИКа ОПШТИНЕ На ФИНаЛНОЈ КОНФЕрЕНЦИЈИ 
ПрОГрама cIudad (СПИНЕ) У ИСТаНбУЛУ
Конференција је одржана у Истанбулу, као финални догађај програма cIudad. 
Овај догађај, организован у сарадњи са Европском Комисијом и Европским 
иницијативом Савеза градоначелника “covenant of Mayors and cleaner Energy 
Saving Mediterranean cities(cES-MEd)”, окупио је представнике 170 институција 
који су укључене у овај програм. Немања Петровић, помоћник председника 
општине Савски венац, је као гост на поменутој конференцији представио пројекат 
СПИНЕ, на коме је општина Савски венац била водећи партнер. Локалне власти 
из ЕУ, организације цивилног друштва, Универзитети и Истраживачки институти, 
су сви допринели успеху 20 грант пројеката за одрживи локални развој у области 
енергетске ефикасности, управљања отпадом, водом, социјаног и економског 
развоја, културног наслеђа итд. 
Да се подсетимо: Општина Савски венац је била водећи партнер у пројекту СПИНЕ са још 7 партнера из Италије, Хрватске, 
Турске, Украине И русије и ово је једини пројекат финансиран из ЕНПИ програма који је реализован у Србији.

ПрОЈЕКаТ мИЛД ХОмЕ
Предавање у Инжењерској комори на тему изградње кућа са ниским ценом и 
утрошком енергије
• Члан извршног одбора инжењерске коморе Томислав Ђорђевић одржао је 
15. новембра предавање у Инжењерској комори у овиру кога је инжењерима 
представљен пројекат мИЛД ХОмЕ - “моја модуларна, интелигентна, нискобуџетна 
кућа нулте потрошње на Савском венцу”, по принципу “уради сам”.
Тема предавања је била и:Теледетекционе мултиспектралне анализе геопростора као 
основа за реализацију одрживог развоја – ГИС.
међународни пројектни састанак у београду у оквиру мИЛД ХОмЕ пројекта 
кофинансираног од стране ЕУ 
• Састанак партнера у оквиту мИЛД ХОмЕ пројекта одржан је у београду, 29 и 
30 октобра у миксер хоусе-у, коме је присуствовало око 35 људи из 7 ЕУ земаља. 
Овај састанак отворио је председник општине Савски венац Душан Динчић. Тема 
састанка била је договор око реализације архитектонског конкурса, који је расписан 

почетком децембра месеца ове године , у 8 европских градова истовремено, са циљем проналажења најкреативнијих идеја 
и најквалитетнијих решења за изградњу Еко-зеленог насеља у осам европских регија: у Италији Венето и Емилија романа, у 
бугарској град Софија, у Србији Савски венац- град београд, у мађарској град Ђир, у аустрији регион Гусинг, у румунији Караш 
регион и Грчкој регион Тесалија.

OДрЖаН СаСТаНаК ХИНТ ПарТНЕра У бУДИмПЕШТИ
У будимпешти је у новембру, одржан још један међународни партнерски састанак у оквиру пројекта ХИНТ који је 
кофинансиран од стране ЕУ, у коме из Србије учествују Општина Савски венац са бродарском школом. Овај међународни 
пројекат се реализује у оквиру Дунавске стратегије са партнерима из аустрије, Хрватске, Словачке, мађарске, румуније, 
бугарске и Украине. Дискутовало се о једном од главних циљева на пројекту, а то је “Интеграција Дунавског региона 
у европски хармонизован образовни процес”, а односећи се на сертификацију обуке у области Дунава. На састанку је 
присуствовала и потпредседница Централне комисије за пловидбу на рајни (ЦЦНр), Катрин мусбругер, која је представила 
могућност потписивања заједничког документа између ЦЦНр-а, Дунавске комисије и ХИНТ-а, у циљу усклађивања стандарда 
и сертификације. Као гост се представио и Петар маргић, саветник за наутичка питања у секретаријату Дунавске комисије. 
Партнер из мађарске рСОЕ, представили резултате онлајн истраживања и националне извештаје.

ДИЗаЈН ИНКУбаТОр НОВа ИСКра ПрОСЛаВИО ПрВИ рОЂЕНДаН!
Дизајн инкубатор „Нова Искра“, у чијем је оснивању учествовала општина Савски венац дајући подршку у запошљавању 
и стручном усавршавању младих дизајнера и архитеката, прославио првих годину дана постојања. Након више од 
две и по године припрема, дизајн инкубатор НОВа ИСКра је 6. децембра 2012. године званиц̌но отворио врата свог 
мултифункционалног радног простра површине 350 м2 у центру београда. 
Платформа Нове Искре интегрише три главна нивоа активности: 
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• Прву cOWORKING иницијативу у региону Југоистоц̌не Европе; 
• ИНОВаЦИОНУ ПЛаТФОрмУ која обухвата едукативне програме и 
локалне и међународне пројекте из поља креативности, иновација и 
друштвено-одговорног дизајна; 
• и услуге и тренинг програме из домена КрЕаТИВНОГ ПОСЛОВаЊа, 
који су намењени савременим компанијама и клијентима, 
дизајнерима и предузетницима.

рЕКОНСТрУКЦИЈа “ГЕОЗаВОДа” ИЛИ СараЈЕВСКа ИСКУСТВа
Нешто што је пре 20 година било незамисливо данас је стварност. Из 
београда према Сарајеву стижу поруке љубави. Тако је у београду је у 
миксер Хоусе-у крајем Новембра месеца одржан тродневни фестивал 

“Сарајево љубави моја”.
Сарајевски умјетници су у пуној миксер хали изложили своја остварења - од слика до дизајниране одјеће, бенд 
“Двадесеторица” одржао је концерт, а цијело вече одавало је утисак да прошлост не одређује односе измедју младих 
стваралаца из Србије и биХ
Једна од тема која је Савамалцима и београђанима изузетно важна јесте одржана трибина “Обнова и заштита”. Она укршта две 
зграде, а то су Градска вијећница у Сарајеву и зграда београдске задруге (Геозавода) у београду, као две иконе ова два града. 
разлози због којих су те зграде руиниране јесу различити, али заједничко им је што су обе дуго чекале на реконструкцију-
Вијећница 20 година, док за Геозавод још увијек не постоји план за реконструкцију. Овом трибином на којој су стручњаци 
дискутовали и укрштали искуства како би се могло утицати на бржу реконструкцију. 
међу учесницима су били присутни и директорка Иницијативе младих за људска маја мићић, која организује Дане Сарајева 
у београду, директор Правосудне академије Ненад Вујић, која је корисник простора зграде београдске задруге, те архитекта 
Небојша Глишић, аутор студије изводљивости реконструкције београдске задруге (биро модулар), архитекта александра 
Шевић из Завода за заштиту споменика града београда, и представници града председник планске комисије Томислав 
Ђорђевић, и Немања Петровић, помоћник председника општине Савски венац.

uRBaN INcuBaTOR: BELGRadE
Пројекат uRBaN INcuBaTOR: BELGRadE окончао је изузетно узбудљиву програмску годину, богату догађајима и резултатима. 
У оквиру овог пројекта, у Савамали су се још од марта 2013. године одвијали бројни програми и активности, с учесницима 
из земље и иностранства. Они су организовали разноврсне радионице, јавне приредбе, изложбе, дискусије и друге 
манифестације.
Сви ови програми одвијали су се у просторима које су учесници пројекта претходно сами реновирали, уз минимална средства, 
и претворили их у центре уметничких и културних збивања. Поред рушевина Шпанске куће подно бранковог моста, ту је и 
“Жупа”, бродска олупина из давних времена, усидрена на облама Саве. Не треба, међутим, заборавити ни саме улице и тргове 
Савамале.
Завршетак програмске године свечано је обележен од 15. до 17. новембра. 
У суботу, 16. новембра 2013, појединачни пројекти у својим просторијама у Савамали публицису представили резултате 
вишемесечног рада, попут изложби, видео-радова, инсталација или акустичке туре Савамалом (ГингерЕнсембле). Тог викенда 
из штампе је изашао и други број часописа WELTSTadT, посвећен београду, као и трећи број часописа Камензинд, у чијем су 
средишту управо Савамала и пројекат uRBaN INcuBaTOR: BELGRadE. Шира јавност је добила прилику да се упозна с “моделом 
за Савамалу”, као и с дугорочним уметничким истраживањем под називом “Кафана”. Одржано је више фокус група на којима 
су учествовали и представници града београда, КЦ град, мИКСЕр, амбасада Швајцарске и Норвешке. 

УСПЕШНО ЈЕ ОДрЖаН ПрВИ ГЕЈмЕрСКИ MEETuP У ОрГаНИЗаЦИЈИ бЦ#47 И СЕЕ ИЦТ
У сарадњи бизнис центра бЦ#47 и Стартита, одржан је Први Стартитов Meetup посвећен љубитељима видео игара, у Галерији IBM. 
Присуствовало је око 50-ак људи, који су имали прилику да чују искуства три успешне екипе, LevelBit, Mad Head Games и Zооrchestra. 
Овај Meetup је одржан у склопу Гаминг Фестивала, једног од највећих дешавања овог типа у нашем граду, земљи, али и региону. 
Овогодишња локација догађаја је била миксер Хоусе. Фестивал је трајао од 8.до 11. Новембра.



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
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Тел: 20 61 700
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Одсек извршења

ВРСТА ЗАХТЕВА:

Поступак се води по службеној дужности.

КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА:

Административно извршење решења грађевинских и комуналних 

инспектора, Одељења за имовинско-правне и стамбене послове и 

Одељења за грађевинске и комуналне послове.

НАДЛЕЖНОСТ:

Одељење за инспекцијске послове и извршења – Одсек извршења.

ПРОПИСИ:

Закон о општем управном поступку («Сл.лист СРЈ», бр.33 /97) и 

Закон о легализацији објеката („Сл. глсник РС“, бр. 95/13).

ТОК ПОСТУПКА:

1. По формирању предмета у форми писаног обавештења, 

обавештавају се извршеници  о дану и часу административног 

извршења.

Од МУП-а РС се тражи асистенција на дан и час административног 

извршења.

По окончаном административном извршењу сачињава се записник.

Поступак се обуставља доношењем закључка.  

По добијању рачуна од фирме која је спровела административно 

извршење решења, посебним закључком се обавезује извршеник 

на уплату трошкова административног извршења. У случају 

непоступања по налогу из посебног закључка предмет се уступа ЈП 

Савски венац, ради принудне наплате. 

2.  У случају да странка сама спроведе извршење решења, службено 

лице сачињава записник са лица места и обуставља поступак. 

3. Уколико странка, по добијању обавештења о дану и часу 

административног извршења, поднесе захтев за одлагање, исти 

се по хитном поступку разматра и применом одредаба чл. 271. 

став 2. ЗУП-а, доноси закључак којим се одлаже административно 

извршење (питање легализације)

4. У случају поништења извршне исправе, применом одредаба чл. 

271. став 1. ЗУП-а, а у вези чл. 33 став 1. Закона о легализацији објеката 

доноси закључак којим се обуставља поступак административног 

извршења по службеној дужности.

Уз захтев за административно извршење се достављају 

извршна и правоснажна решења и закључци о дозволи 

извршења. 

ДОКУМЕНТАЦ
ИЈА
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Упутство о поступку и начину издавања уверења о спецификацији објеката на територији ГО Савски венац
1. Чланом 161. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010) органи издају уверења, односно друге исправе о чињеницама о којима воде службену евиденцију.

- Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове издаје уверења о спецификацији на основу података којима располаже овај орган управе, односно на основу грађевинске, употребне дозволе и оверене пројектне документације која се чува у архиви овог органа, Историјском Архиву града Београда, Заводу за Заштиту споменика културе града Београда. 

2. Чланом 162. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010) органи издају уверења, односно друге исправе и о чињеницама о којима не воде службену евиденцију ако је то законом или другим прописом одређено. У том случају, чињенице се утврђују у поступку прописаном одредбама ове главе.

- у случају када је уз захтев приложен пројекат издат и оверен од стране Историјског Архива града Београда, који није читак, односно када стручно лице не може са сигурношћу утврдити површину и структуру предметне непокретности ово Одељење издаје уверење на основу Налаза судског вештака грађевинске струке који је урађен и на основу Архивског пројекта,
- у случају када овај орган управе не поседује податке за предметни објекат односно не поседује грађевинску, употребну дозволу и оверену пројектну документацију која се чува у архиви овог органа или у Историјском Архиву града Београда, као и за објекте који су изграђени пре 3. јуна 1948. године пре ступања на снагу Основне уредбе о грађењу („Службени лист ФНРЈ“, број 46/48), Одељење не издаје уверење о спецификацији предметног објекта у складу са чл. 51. Правилника о изради и одржавању катастра непокретности, већ шаље обавештење да не поседује грађевинску и употребну 

дозволу и пројектну документацији за предметни објекат. (Налаз судског вештака искључиво може представљати доказ у поступку уписа права својине пред катастром непокретности).

3. Уверења о спецификацији станова који су откупљени од градске општине Савски венац издају се на основу оверене пројектне документације у складу са чланом 161. Закона о општем управном поступку. 

Изузетно, уколико овај орган управе не поседује податке односно не поседује грађевинску, употребну дозволу и оверену пројектну документацију која се чува у архиви овог органа или у Историјском Архиву града Београда, уверења о спецификацији станова који су откупљени од градске општине Савски венац издају се у складу са чланом 162. Закона о општем управном поступку на основу Налаза судског вештака грађевинске струке и доступне документације из евиденције градске општине Савски венац којом располаже овај орган управе (предмети откупа станова, збирке исправа).

4. Уверења о броју стана Одељење издаје на основу оверене пројектне документације, акта ЈКП „Инфостан“, листа непокретности (уколико је потребно налаз судског вештака у складу са чланом 162. Закона о општем управном поступку). Уколико се мења нумерација више станова у стамбеној згради захтев за издавање предметног уверења подноси стамбена зграда. 

Електронска верзија приручника омогућена Вам је 
преко интернет сајта www.savskivenac.rs


