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Порез на имовину 
нарочито је погодио 
житеље Савског венца, 
па су се тако у “екстра 
зони” нашли грађани 
који живе на дедињу, 

Сењаку и топчидерском брду у ма 
каквим условима живљења. општина 
Савски венац се већ неко време бори 
против овог неправедног третмана 
и високог намета који наши грађани 
морају да плате, иако су најчешће 
ти износи у потпуном нескладу са 
стварним стањем ствари.

- Пуно се говори о порезу на имовину. 
Порез на имовину је једна од ставки 
која грађана, нарочито оне који живе 

у центру града, доста оптерећује. увек 
када се прича о порезу на имовину, 
апострофирају се Сењак, дедиње и 
топчидерско брдо, као места где су 
најлуксузније виле и места која треба 
опорезовати највишим пореским 
стопама, јер се налазе у екстра зонама 
и зато их треба тако и опорезовати. то 
није тачно. Наравно да на Сењаку, 
дедињу и топчидерском брду има 
луксузних вила и станова, али има 
и људи који ту живе сто година у 
кућама које су наследили од својих 
прадедова, као што има и оних који 
живе у уџерицама или у солитерима 
у становима каквих има на Звездари 
и Новом београду. дакле, нису они 
сви богаташи који могу да плате јако 

високе порезе на имовину - каже 
Душан Динчић, председник општине 
Савски венац. 

Он каже да се општина против овакве 
ситуације бори на два начина, од 
којих је први и најбржи, а тиче се 
ревидирања садашњег зонирања, 
чиме би надлежни морали да схвате 
да нису сви делови Сењака, Дедиња 
и топчидерског брда ексклузивни, да 
нису чак сви ни заслужили да буду у 
првој зони, те да се на тај начин смањи 
то финансијско оптерећење грађана. 

- друга ствар за коју се ми залажемо 
је реформа система пореза на 
имовину, генерално. Право на 

НИјЕ СВЕ ЗА 
“ЕКСтрА ЗоНу”

ПротИВ НоВоГ ПорЕЗА НА ИмоВИНу
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становање је једно од основних 
људских права. опорезовати са 
хиљаду евра некога ко живи сам у 
кући, коју нити издаје, нити на било 
који начин приходује, ми сматрамо 
недопустивим. то је велики удар на 
грађане. Колико пута смо се ми као 
општина борили за грађане и колико 
пута смо само успели. Истрајаћемо 
и овог пута да се боримо уз њих - 
каже он.

Динчић се осврнуо и на другу страну 
односа града и републике према 
деловима Савског венца.

- битна ствар, а о којој се мало 
говори, је да ако је неки део града 
сматран “екстра зоном”, онда би 
градске службе требало тако и да се 
понашају према њима. мислим да 
је недопустиво да је нека улица која 
са једне стране екстра зона за порез, 
на потпуно другој страни ранга 
приоритета и да се током целе зиме 
ниједном не очисти; да је питање 
у каквом је стању инфраструктура, 
канализација и вода у екстра зонама 
и да грађани са правом траже да се 
већи део средстава који се узима од 
пореза на имовину, враћа у општину 
или да град та средства инвестира 
у поменуту инфраструктуру. И то 
је порука: не можемо ми са једне 
стране да будемо екстра зона и да 
плаћамо ектра порез на имовину, 
а да потпуно будемо четврти 
ранг приоритета када су у питању 

комуналне услуге. Наравно, логично 
је да се на сиромашније делове 
општине један део средстава 
пребаци и да принцип солидарности 
мора да постоји, али тај принцип 
не може бити оправдање да се у 
улицама које су у екстра зони никада 
не чисти снег. Или, да се плаћа 
годишњи порез од хиљаду евра, 
али да лети не могу да се туширају, 
јер није замењена магистрална 
водоводна цев. то су неке ствари које 
не могу тако да остану - закључује 
Динчић. 

Истина је да на Дедињу, Сењаку и 
топчидерском брду живе људи чији 
су статус и стандард као и код већине 
људи у Београду. Било да су у питању 
мали плацеви, мале куће или солитери, 
мање-више ништа се не разликује од 
медака или Неимара. 

Наставићемо да заступамо интересе наших житеља. 
Борићемо се за промену закона, али и за то да за онај новац који мора 
да се плати републици грађани макар добију сву могућу услугу коју смо 
у стању да им од тих средстава обезбедимо.

душан динчић
председник Градске општине Савски венац
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ИЗАбрАНо рЕшЕњЕ 
ЗА СПомЕНИК 
у САВАмАлИ

уСПЕшНо СПроВЕдЕН отВорЕНИ КоНКурС

Првонаграђено решење: 
рад под шифром 31415
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На иницијативу 
душана динчића, 
председника општине, 
бранимира Гајића, 
члана општинског 
већа и јасмине ђокић, 

помоћнице председника општине, 
покренут је конкурс за идејно 
решење споменика за обележавање 
места на коме је нацистички окупатор 
Србије од марта до маја 1942. године 
свакодневно покретао процес 
убијања 6.500 жена и деце из логора 
Сајмиште у камиону-гасној комори . 
тим поводом, 11. марта одржана је 
и изложба награђених радова на ову 
тему.

- ми смо хтели да један страшан 
историјски догађај, који је део 
целокупне приче о холокаусту и 
страдању у другом светском рату, а 
који се десио на нашој територији 
адекватно обележимо. тај конкретан 
споменик и тај конкретан догађај су 
везани за страдање јеврејског народа 
и зато ми то радимо у сарадњи 
са Савезом јеврејских општина. 
Надамо се да ће Старо сајмиште, 
које је извориште те приче, бити на 
адекватана начин уређено и да ће 
то постати простор какво би требало 
да има једно такво место - започиње 
причу Душан Динчић. 

У општини напомињу да је 
за идентитет једног града, за 
идентитет његових грађана и њихов 
осећај припадности јако важно да 
грађани имају контакт са историјом. 
Историја нису само књиге и 
монументални споменици, као што 
је то споменик кнезу михаилу, већ 
цео Београд живи кроз историју, 
јер су се на местима поред којих 
свакодневно пролазимо током 
историје дешавале разне ствари - 
било лепе или ружне. 

- оно што је карактеристично 
за те “душегупке” је да тај крај 
и данас изгледа готово потпуно 
исто као и у време злочина. На 
фотографијама из тог времена, 
поред срушеног моста краља 
Александра види се понтонски мост 
преко ког су прелазила возила са 
жртвама, да би дошла на локацију 
где су пребацивала то црево са 
издувним гасовима и на тај начин 
убијали жртве. На том месту ми 

Година важних датума
На кући учитеља миладина Зарића, 
који је херојским чином спасао 
данашњи "трамвајски мост" од 
рушења подметнутим експлозивом 
током битке за ослобођење београда 
1944. године, поводом обележавања 
седамдесетогодишњице те битке 
општина ће поставити спомен плочу, у 
Карађорђевој улици. 

такође, једној нашој великој суграђанки, 
која је целокупна ауторска права 
оставила на управљање општини Савски 
венац, Исидори Секулић, у парку на 
топчидерском брду, испред "шехер", 
биће убрзо подигнут класичан споменик 
- фигура. 

- Савски венац је место где су испаљени 
први хици у Првом светском рату и пале 
прве жртве на обе зараћене стране. то је 
чињеница од епохалног значаја која се 
данас још увек не доживљава на такав 
начин, односно са пуним смислом. Зато 
ће током маја бити постављена изложба 
фотографија снимљених током 1914. 
године , а од којих највећи број никада 
није виђен. Све ће бити постављене 
на билбордима што је ближе могуће 
актуелним локацијама на којима су 
снимљене пре сто година. На тај начин 
хоћемо да подсетимо људе на све 
толико важно за светску историју што се 
на улицама Савамале дешавало - каже 
бранимир Гајић. 

ове године је и 170 година од рођења 
краља Петра, па ће истоимена кућа 
обележити овај јубилеј пригодним 
манифестацијама.
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Обележавање места страшног злочина у Савамали није само наш 
покушај да “осветлимо” историју, већ и да покажемо да у једном 
грађанском друштву које тежи бољем животу мора да постоји 
место за културу сећања, како на добре, тако и на оне лоше ствари. 

бранимир Гајић
члан општинског већа

ћемо и подићи споменик - 
закључује Динчић.

О самом процесу избора 
радова говори мр. Јасмина 
Ђокић, дипл.инж.арх. и 
помоћница председника 
општине Савски венац.

- На нашу адресу је стигло 
шест радова за идејно 
решење споменика у браће 
Крсмановића. радови су 
били веома различити и 
веома квалитетни. жири смо 
чинили марија божић и ја, 
као представнице општине, 
милан Куљанин, историчар 
који се бави том темом 
логора у београду, Никола 
шујица који је представник 
Савеза јеврејских општина и 
доктор историје уметности и 
вајар Никола Пешић.

- од приспелих радова 
награђена су три са једним 
првим местом и два 
равноправна на другом 
месту. 
Победнички рад чине 
бетонске усправне плоче 
које имају прорезе: један 
је вертикалан и повезује 
град и Старо сајмиште, 
други је у висини детета 
и симболички приказује 
дечје жртве, док трећи 
гледа у небо. у бетону су 
налазе отисци оригиналних 
“континентал” гума, које 
више пута одлазе и враћају 
се - каже Јасмина Ђокић.

11111

решења која су поделила друго место: 
радови под шифрама 11111 и DEC4K
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Са првим даном 
марта закључено је 
прикупљање захтева за 
реституцију објеката који 
су национализовани, 
а којима је газдовала 

општина Савски венац. упркос 
очекивањима, ове захтеве поднео је 
мањи број грађана од очекиваног.

Процес реституције, барем што се тиче 
општине Савски венац, највише се 
односио на пословне просторе. 

- општина је у свом фонду имала пет 
стотина локала, од којих је већина 
ушла процесом национализације 
у општински фонд, ми смо до 
данашњег дана добили 140 захтева за 
реституцију. од тога је правоснажно 
решено 40 захтева и ти локали су 
враћени у поседе старим власницима 
са постојећим закупцима, уговорима 

или у испражњеном стању. оно што 
је занимљиво је да у одређеном 
броју случајева није извршена 
потпуна реституција, јер нису сви 
наследници добили право, тако да ће 
општина у једном броју локала остати 
у сувласничком односу са старим 
власницима - каже Немања Перишић, 
директор ЈП „Пословни простор Савски 
венац“ и додаје да се овај процес 
одвија добрим темпом.

- Агенција за реституцију се показала 
као врло озбиљна институција и сам 
процес примопредаје пролази без 
неких већих проблема. Закључно са 
првим мартом прошао је последњи 
рок за пријаву за реституцију, тако 
да ћемо у наредних неколико 
месеци имати јасну слику који ће 
део фонда бити враћен, а који део 
остаје у општини Савски венац - каже 
Перишић.

Након предаје захтева и првих 
решења, општина се по први пут нашла 
у позицијама сувласничког односа 
са грађанима, што представља нови 
изазов за ЈП „Пословни простор Савски 
венац“. 

- ми ћемо сада радити са мањим 
бројем локала, што ће имати свој 
одраз у мањој наплати, а са друге 
стране оно што представља посебан 
изазов за нас јесу сувласнички 
односи, са чиме се први пут срећемо. 
то је велики изазов, јер се ради о 
заједничком газдовању и пословању у 
издавању локала - закључује Перишић 
и додаје да је очекивано било да се 
појави много већи број захтева, те да 
је процена била да ће више од пола 
простора отићи из фонда општине, али 
је тај број је далеко мањи од првобитне 
процене.

оПштИНА И ГрАђАНИ ЗАјЕдНо 
КАо СуВлАСНИЦИ лоКАлА

рЕСтИтуЦИјА 
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урбанистички завод 
обратио се општини 
Савски венац са 
захтевом да се 
достави мишљење 
општинских служби 

око проширења НИС-ове пумпе на 
Аутокоманди ка зеленој површини 
иза њених “леђа”. 

- ми смо одговорили са једном 
листом услова који морају бити 
испуњени да би то уопште било 
могуће. један део услова се односи 
на саобраћај на Аутокоманди, који 

не сме бити више закрчен него 
сада; да се надокнаде сва посечена 
стабла у тој величини крошње, а 
не неке младице које би биле на 
мети навијача после утакмице и, 
посебно - пошто у плану Генералне 
регулације станица за снабдевање 
горивом постоје типологије пумпи 
у односу на број квадрата, а ова 
би тада имала између две и пет 
хиљада квадратних метара чиме 
се квалификују за неке додатне 
садржаје - затражили смо да им се 
дозволи само оно што сада имају: 
пумпа и точећа места - каже јАсмина 

ђокић, помоћница председника 
општине за урбанизам.

Проширење ове пумпе је део 
уговора који је Град београд већ 
потписао са НИС-ом, а у коме 
је замењено четрнаест мањих 
локација за једну већу.

током посебних разговора са НИС-
ом, у које је општина изричито 
захтевала да буде укључена, 
постављен је захтев са главним 
циљем да се што више смање 
негативни еколошки ефекти као 

ПрошИрЕњЕ ИСКључИВо 
уЗ НАдоКНАђЕНо ЗЕлЕНИло

урбАНИЗАм
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Ми и тамо где не можемо да кажемо “да или не”, желимо да 
заштитимо интерес грађана кроз заштиту јавног простора и имиџа 
Савског венца као зелене општине.

јасмина ђокић,
помоћница председника општине

и  да се надокнади зелени фонд, а 
посебно да то проширење пумпе не 
проузрокује загушење на Аутокоманди, 
нити да се ствара нова додатна градња 
у том зеленом делу. 

Приликом разматрања свих 
потенцијалних утицаја које би нова 
ситуација могла да има, најпре на 
оближње насеље у улици љутици 
богдана, у општини су се водили 
искуством од пре две и по године, 
када је постојала иницијатива да се 
кроз парк у том насељу просече улица 
за саобраћај моторних возила и део 
зелене површине потпуно отцепи од 
солитера. тада је ефикасном акцијом 
општинског руководства такав план 

успешно спречен. 

- Компанија НИС је позитивно 
реаговала на захтеве општине и 
уверени смо да смо успели да крај 
око Аутокоманде задржимо као мини 
зелени појас ка остатку општине, а 
да истовремено нађемо заједничко 
решење којим ће овај помало 
запуштени део општине добити једно 
ново и лепше лице. одлучним ставом 
у овој ситуацији показали смо да 
нам је важан изглед и профил сваког 
квадратног метра у складу са нашим 
начелом да Савски венац и даље 
заиста буде најзеленија општина у 
београду - закључује јасмина ђокић.
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НоВИ СјАј 
СтАрИх лЕПотИЦА

Акција уређења улаза стамбених зграда „Наша кућа“ ове године улази у седму годину откако 
је општина Савски венац започела са подржавањем жеља станара да старе, оронуле лепотице 
заблистају новим сјајем. током овог периода велики број суграђана на директан начин уверио се 
у исправност такве општинске одлуке: близу 300 улаза комплетно или делимично је реновирано у 
„Нашој кући“.
могућност да са свега 30% учешћа у целокупном износу трошкова уградње нових врата, увођења 
интерфона, замене старих поштанских сандучића савременим, кречења ходника, репарације 
степеништа (...) искористили су многи станари: кроз формирање скупштина зграда, као прву фазу, 
приступали су даље договору са општином око укључења у акцију.
током 2013. године на овај начин уређено је 67 стамбених зграда. 
Пред Вама се налазе неки од сликовитих примера како су поједини улази изгледали пре и након 
интервенције, уз подсећање да ће пријављивање за „Нашу кућу 2014“ бити могуће почетком априла. 
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бИрчАНИНоВА 4а
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бИрчАНИНоВА 18

ГАВрИлА ПрИНЦИПА 22
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хумСКА 16

јуГ боГдАНоВА 14
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САВСКА 33 улАЗ I

СтјЕПАНА фИлИПоВИћА 38
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ВлАдИмИрА ГАћИНоВИћА 30

ВојВодЕ мИшИћА 33
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саобраћај

мрЕжА ПоПрАВљЕНИх улИЦА 
у протеклих неколико година општина је, својим средствима или, много више, уз подршку 
Града београда и његових дирекција и секретаријата извршила поправке више километара 
коловоза, тротоара и стаза. рупе на асфалту, изваљена калдрма или изломљени тротоари на 
више локација широм општине представљали су до тада велики изазов за возаче и пешаке.
И за 2014. годину направљен је рационалан план даљег опоравка савсковеначких 
саобраћајница.

СЕњАК И тоПчИдЕрСКо брдо

- милована Глишића
- Сање живановића (део)
- Сењачка (два дела)
- Светог Наума
- Косте Главинића (део)
- Васе Пелагића (део)
- темишварска
- Козјачка
- овчарска

тоПчИдЕрСКо брдо (2)

- ботићева
- миленка Веснића
- Аугуста Цесарца (део)
- булевар кнеза Александра 
Карађорђевића (пешачка стаза)
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саобраћај

дЕдИњЕ

- дедињски сквер
- милана тепића (део)
- Косте рацина
- Интерне саобраћајнице у 
насељу бошка Петровића
- Вељка лукића Курјака

тоПчИдЕрСКо брдо (3)

- Словенска
- динарска
- љутице богдана (део)
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љубав може да 
буде вечна, а 
то је доказало 
око 50 парова 
који су дошли 
у општину 

Савски венац на прославу дана 
заљубљених за суграђане са 
најдужим брачним стажом.

Супружници који су заједно 40, 50, 
60 и више година својим примером 
су показали да заљубљеност није 
резервисана само за почетак 
заједничког живота и да може да 
траје и после више од пола века. 

О томе можда најбоље сведочи 

пример Данила (95) и Босиљке 
(92) Крајновић, који су на прославу 
дошли држећи се за руке. Иако у 
позним годинама и без обзира на то 
што се одавно крећу помоћу штапа, 
они увек иду држећи се за руке, каже 
нам Данило. Заједно су 74 године, од 
чега 72 у браку, а њихов проверени 
рецепт за успешан и складан 
брак јесу узајамно поштовање и 
разумевање.

- то, додуше, долази од породице. 
морате бити тако васпитани да 
бисте сутра поштовали и брачног 
друга, али без тога нема успешног 
брака - категоричан је Данило, који 
нам је рекао и да је важно угађати 

свом партнеру.

- ја мојој Цици, како је из милоште 
зовемо, волим да купим јагоде и кад 
им није време јер јој је то омиљено 
воће. она је одувек бринула о кући, 
мени и деци, а сада када је оболела 
и то више не може, то све радим 
ја. Скувам јој чај, наместим кревет, 
спремим ручак и ништа ми не пада 
тешко - каже Данило.

Пар чија љубав траје дуже од 50 
година су и радмила (73) и радован 
(80) Журковић. У заједници су 57 
година, а једно другом су прва 
љубав. радмили је било свега 16 
година када је у школи видела 

љубАВ ЗА 
СВА ВрЕмЕНА

оНИ Су доКАЗАлИ дА ПоСтојИ

„Цици купим 
јагоде и кад 
им време 
није јер јој је 
то омиљено 
воће“: данило 
и босиљка
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радована. Знала да је он тај, а то 
исто тврди и радован за радмилу.

- била сам веома млада, али други 
момци ме нису занимали. морала 
сам да тражим дозволу родитеља 
да бих се удала и на крају сам је 
добила, иако се њима та идеја није 
допала. Ниједног тренутка се нисам 
покајала. мене је мој радован 
ишколовао, цео живот бринуо 
о мени и ја о њему. љубав се с 
годинама није смањивала, стално 
се повећавала - прича радмила, 
додајући да је за успех у браку 
најбитнија толеранција.

милијана (68) и Љубиша (70) 

Жарић у браку су 47 година и кажу 
да ситно броје до златне свадбе, коју 
планирају прописно да обележе.

- За првих 25 година брака ћерке 
су нас извеле у ресторан и било 
нам је много лепо. За 50 година 
размишљамо да приредимо нешто 

мало веће, ако буде здравља - 
каже милијана и наглашава да је за 
опстанак брака најважније држати 
се златне средине.

други пишу...

ускоро златна свадба: 
милијана и љубиша

једно другом прва 
љубав: радмила и 
радован су у браку 
57 година

ALO!
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општина Савски венац 
је за вишегодишњу 
успешну сарадњу 
са добровољним 
в а т р о г а с н и м 
друштвом Савски 

венац добила од Ватрогасног савеза 
београда плакету за подршку 
програмима, активностима 
и допринос развоју и јачању 
добровољне ватрогасне организације 
у београду. 

Добровољна ватрогасна друштва 
организована су на бази 
добровољности из чисте љубави 
према хуманом и племенитом 
задатку спасавања људских живота и 
материјалних добара од пожара. Прво 
добровољно ватрогасно друштво на 
општини Савски венац је основано 
1910.године у Индустрији пива и 

безалкохолних пића, а Добровољно 
ватрогасно друштво Савски венац 
је основано далеке 1947.године и 
до данас ради са великим успехом 
и представља значајан фактор 
сигурности грађана Савског венца, то 
су безброј пута несебично доказали 
кроз акције спасавања и превентиве.

Поред спасавања у кризним 
ситуацијама добровољно ватрогасно 
друштво је окренуто важним 
активностима на пољу превенције 
ширењу противпожарне културе 
и едукације свих узраста, од рада 
са предшколском децом, рада у 
школским секцијама до обуке чланова 
домаћинства, запослених и других. 
Веома је интересантан, а са друге 
стране и значајан рад са најмлађима. 
Деца предшколског узраста са наше 
општине су имала веома запажено 

учешће на такмичењу Градских 
општина Београда за избор ликовних 
радова деце предшколског узраста на 
тему Живот детета је најважнији са 
акцентом на противпожарну културу. 
Из предшколске установе Савски 
венац најбољи су били међу дечацима 
Петар Деспић и Огњен томић, а 
међу девојчицама Ленка Ковачевић, 
милица Чикарић и анђела Лукић.

Добровољно ватрогасно друштво 
Савски венац располаже са стручним 
и оспособљеним кадровима који 
успешно врше: обилазак стамбених 
и других објеката, обуке запослених, 
едукацију грађана, едукацију деце 
предшколског и школског узраста, 
спровођење основне ватрогасне обуке 
за стицање звања „Ватрогасац“ за 
лица која се баве пословима физичког 
обезбеђења и ппз заштите, основне 

хумАН И ПлЕмЕНИт ЗАдАтАК 
СПАСАВАњА људСКИх жИВотА
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обуке и провере знања запослених и 
грађана и др.

Са успехом представљају општину 
Савски венац на ватрогасним 
такмичењима од градских и државних 
до међународних (европска ватрогасна 
олимпијада), са којих се увек враћају 
са освојеним наградама и на тај начин 
у најбољем светлу презентује нашу 

општину.

Седиште Добровољног ватрогасног 
друштва Савски венац је у улици 
Гаврила Принципа број 8, и њихова 
врата су отворена за све грађане који 
желе да се укључе у њихову хуману и 
племениту мисију.

- У плану је проширење сарадње са 

Добровољним ватрогасним друштвом 
Савски венац и другим добровољним 
ватрогасним друштвима на територији 
Савског венца у циљу превентивне 
заштите од пожара. Превентивна 
заштита од пожара, а нарочито обука 
најмлађих мора и у будућности да 
буде основа заштите од пожара - 
каже Предраг Кузмановић, заменик 
Председника Скупштине општине

Општина Савски венац помаже опремање друштва основним 
ППЗ средствима, помоћ у овој години јесте скромна али надам 
се да ће у наредном периоду кроз нове програме и донације 
достићи потребан ниво за несметан рад друштва. Волео бих да 
та опрема буде што више ангажована у обукама и вежбама, а 
што мање у акцијама гашења и спасавања.

 
Предраг Кузмановић,

заменик Председника Скупштине општине
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Сигурни смо да ће улазак младих генерација у политику побољшати мишљење које 
о том позиву влада у нашем друштву.

Александар Павловић
председник Скупштине општине

буди одборник на 
један дан“ назив је 
програма општинске 
канцеларије за младе 
и удружења „млади 
за иновације“ у којем 

током фебруара и марта учествују 
ученици завршних разреда средњих 
школа са територије Савског венца. 
његов циљ је упознавање младих 
са радом локалне самоуправе и 
могућности учешћа и утицаја на 
њу, вредностима демократије 
и аргументоване дебате и 
политичким идеологијама.

Најпре је 37 ђака, колико иначе броји 
сазив Скупштине општине Савски 
венац, 26. фебруара присуствовало 

тренингу на 
коме су учили 
о поменутим 

темама и припремили се за 
практични део који подразумева 
симулацију рада локалне скупштине. 
Затим је 1. марта, у свечаној сали 
општине одржана седница на којој 
су сви они, подељени у одборничке 
групе, практиковали стечена знања и 
вештине и самостално дискутовали 
о проблему од значаја за општину 
Савски венац. расправљано је о томе 
да ли и на који начин треба уклонити 
рушевине државних институција у 
улици Кнеза милоша, настале током 
бомбардовања 1999. Године.  

Обративши се седници својеврсног 
ђачког општинског парламента, 
председник Скупштине општине 
Савски венац, александар Павловић, 
одао је признање свим младим 
људима који упркос омражености 
политике као делатности код нас, 

желе да у њој учествују и лично 
доприносе позитивним променама у 
свом друштву. Он је позвао присутне 
средњошколце и њихове вршњаке 
да на предстојећим изборима 
искористе право гласа које су управо 
стекли. 

Као круна програма, „будући 
одборници“ из Филолошке 
гимназије, Војне гимназије, 
медицинске школе, Угоститељско-
туристиче школе и других, имаће 
прилику да присуствују наредној 
седници Скупштине Градске општине 
Савски венац. Биће то одлична 
прилика за размену искустава и 
идеја са садашњим одборницима 
и функционерима, као и стицање 
додатних практичних знања о 
процесу одлучивања и актуелним 
темама из живота наше општине.

СрЕдњошКолЦИ у 
СКуПштИНСКИм КлуПАмА

„будИ одборНИК НА јЕдАН дАН“
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Канцеларија за младе 
општине Савски венац 
представља спону између 
младих и саме општине и 
у складу са тиме помаже 
младима да да лакше 

реализују своје идеје, развијају 
своје вештине и способности, а 
и да се изборе са проблемима 
свакодневнице. један део плана 
канцеларије, који ће се реализовати у 
наредном периоду, обухвата следеће 
активности:

ВОЛОНтЕрСКИ КамПОВИ У СВЕтУ
Као што сте и навикли, од 15.марта 
нам почиње сезона пријављивања 
на међународне волонтерске 
кампове, а Канцеларија за младе је 
од 2010. године контакт тачка младих 
истраживача Србије за овај програм. 
ако овог лета желите да упознате 
друге мирисе, звуке, људе, да научите 
нове вештине и обновите знање 
страног језика, стекнете пријатеље из 
целог света и допринесете да Земља 
постане здравије и праведније место, 
овај програм је права ствар за вас. 
И ове године ћемо имати у понуди 

кампове у преко 90 земања света, а 
основно пријављивање остаје исто- 
ко пре кампу, његов камп. Смештај 
и храна на кампу су обезбеђени, ви 
плаћате само пут и партиципацију. 

Претрага кампова на нашем сајту од 
15.марта, а по више информација 
дођите у Канцеларију за младе

ПрОГрам ПрОФЕСИОНаЛНЕ 
ОрИЈЕНтаЦИЈЕ
Канцеларија за младе општине Савски 
венац у сарадњи са организацијом 
Инвентива започела је са програмом 
професионалне оријентације 
намењене ученицима трећих и 
четвртих разреда  средњих школа са 
своје територије.

Програм је намењен младима који треба 
да одаберу или учврсте избор будућег 
занимања. Кључну улогу у његовој 
реализацији имају школе, наставници 
и стручни сарадници, родитељи, али и 
заједница у школском окружењу, који 
ће кроз његову примену унапређивати 
своје капацитете и могућности.
Уколико желиш да се пријавиш на овај 

програм који ће ти помоћи да лакше 
одабереш своју будућу професију, јави 
нам се.

ИЗраДа аКЦИОНОГ ПЛаНа За 
мЛаДЕ
Процес израде акционог плана за 
младе градске општине Савски венац 
за период 2014-2019. година се ближи 
крају.

акциони план представља документ 
којим ће се спроводити брига за 
младе и требало би да буде усвојен 
од стране локалне власти, производ 
је заједничког деловања кључних 
партнера у пројекту, који су несебично 
улагали знања, вештине и искуства у 
израду плана у коме су учествовали 
кључни фактори развоја грађанског 
друштва: јавност, пре свега млади, 
невладин сектор, доносиоци одлука, 
институције и установе. 

Како је радна група усвојила нацрт 
документа, своје коментаре на исти 
можете дати до 31.марта, а нацрт 
можете преузети на нашем сајту www.
mladisavskivenаc.org.rs

Општина Савски венац бригу о младима води и кроз Канцеларију за младе општине 
Савски венац, која је спона између младих и наше општине, а све циљу да се 
послушају проблеми омладине и да подршка њиховим идејама.

Сава мартиновић
помоћник председника општине

ИЗАбЕрИ лАКшЕ
 СВоју будућу 
ПрофЕСИју

КАНЦЕлАрИјА ЗА млАдЕ
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ВЕСтИ ИЗ бИЗНИС ЦЕНтрА

ВЕСтИ ИЗ MILD Home 
ПројЕКтА 

у  оквиру пројекта MILD Home  
који је финансиран од стране 
ЕУ, одржан је архитектонски 
конкурс за Еко зелено насеље са 

локацијом на Савском венцу. Пристигло 
је укупно 20 радова. 

MILD Home (скраћеница од: My Modular, 

Intelligent, Low cost, Do it yourself, nearly 
zero energy House for our Eco Green Village) 
јесте пројекат који се спроводи у оквиру 
СЕЕ транснационалног програма сарадње 
Европске уније за истраживања и развој.

укупни циљ пројекта MILD Home јесте 
заједничко стварање система мИЛД 
Кућа и одговарајућих Еко зелених насеља 
у свим земљама учесницама пројекта 
(Италија, аустрија, Бугарска, румунија, 

Грчка, Србија и мађарска). Из тог разлога, 
су организовани архитектонски идејни 
конкурси у свакој од држава учесница и 
оцењени од стране пројектних партнера. 
Главни циљ јесте да се током пројекта 
истраже најбоље идеје одабране на 
овим конкурсима, и да се омогући 
њихова даља и детаљнија разрада, што 
може обезбедити солидну основу за 
потенцијалну реализацију прототипа 
куће.

Пројекат HINT  кофинансиран од стране ЕУ. HINT  долази 
као одговор на конкретна питања о транспортним унутрашњим 
пловним путевима која су истакнута од стране Дунавске комисије и 
наглашене у Стратегији Европске уније за Дунавски регион и Европу 
2020. 
Пројектни леадер партнер је CERONAV из румуније. Укупни буџет 
пројекта је 1,655,955.36 еура. На пројекту учествује 23 партнера из 9 
земаља. Из Србије партнери су Општина Савски венац и Бродарска 
школа. Следеће недеље, 19. и 20. марта, у Београду ће се одржати 
партнерски састанак пројекта HINT , на коме ће присуствовати и 
арјен минтјес, председник EDINNA, образовне мреже бродарских 
школа и института за обуку. Састанку ће присуствовати 40-ак 
партнера. HINT Project Manager Општине Савски венац је ана 
Царапина, просторни планер.
http://www.hintproject.net/index.php

један од награђених радова је понудио решење под 
називом: НоВА мобА. 

Ово је нови модел удруживања грађана ради заједничког 
инвестирања, развоја и, у великој мери, заједничке 
станоградње. Овај пројекат је резултат рада групе 
грађана која се окупила из потребе да реше своје 
стамбено питање, али и да изнађу модел непрофитног и 
солидарног становања за многе. НОВа мОБа предвиђа да 
домаћинства не троше више од 15% свог месечног прихода 
(80€) на становање и комуналије - укупно. Остваривањем 
високе енергетске ефикасности, ова домаћинства ће моћи 
да уложе већину ове суме у изградњу свог стана, а не у 
рачун за струју и грејање. Они који би се укључили у овакав 
подухват могу да изаберу на који начин ће допринети: 
кроз авансно улагање, дугорочно месечно отплаћивање 
или (делимично) сопственим радом. 

Сам систем изградње се заснива на монтажним панелима 
од балиране сламе у носећем дрвеном оквиру, чиме се 
омогућава да се елементи праве на лицу места од стране 
релативно неквалификованих људи, смањујући цену рада 
и транспорта. Најбољи начин за остварење овог циља 
је успостављање стамбене задруге која би заменила 
инвеститора, повезала људе различитих финансијских 

могућности и обезбедила финансијска решења за све 
окупљене. НОВУ мОБУ је, као одговор на мИЛД ХОмЕ 
конкурс, развио тим пројекта ПамЕтНИЈа ЗГраДа. 
којпокренула иницијатива КО ГраДИ ГраД.
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Крајем фебруара расписан је конкурс за 
субвенционисано коришћење 3 пословне просторије 
Бизнис центра ГО Савски венац. На конкурс се пријавило 
седам кандидата од којих су двa прошлa селекцију. 
Једна од фирми је компанија More screens која се бави 
видео стреамингом преко ИП адресе за све уређаје и све 
оперативне системе. Друга компанија је Е- службеник, 
која има идеју да формира портал за јавне набавке који 
представља веб оријентисани информациони систем 
тј.софтвер за обављање послова јавних набавки.
Компанија која је током децембра напустила Бизнис 
центар је CREITIVE, фирма која је изузетно напредовала 
и током 2013 године остварила велике пословне успехе. 
Ова фирма је током протекле године отворила 20 нових 
радних места са стручњаке из области Ит технологије и 
отворила представништво у Емиратима (Дубаију), па је 
прерасла капацитете који се нуде инкубацијом у бизнис 
центру. Што се тиче других станара нашег Бизнис центра 
који су у Бизнис инкубатору, напоменули бисмо WEBTISE, 
Социал медиа агенција, која је  добила награду у ровињу 
за најбољи вирални видео. У 2013. години фирма THRONE 
SOLUTIONS је била финалиста такмицења за награду 
за најбољу инвестицију 2013 AUREA у организацији 
портала Екапија,) И освојила аграду за најбољи софтwаре 
применљив у привреди од стране ЈИСа (удрузење 
информатицара Србије).

Инкубатор БЦ#47 као један од најзначајнијих инструмената 
на локалном нивоу може помоћи у настанку нових, одрживих 
предузећа. То је нарочито важно зато што се многа предузећа и
предузетници на самом почетку рада суочавају с проблемом 
недостатка почетног капитала, недовољног искуства у 
управљању предузећем и непознавања тржишта, како у смислу 
потражње за понуђеним производима, тако и у смислу нових, 
непознатих тржишта. 

Немања Петровић, 
помоћник  председника општине

Стартап академија у бЦ#47
Последње званично дружење академаца у 
Бизнис центру БЦ#47

Прошла недеља, била је последња радна академска недеља која 
уједно представља и крај програмског дела друге Стартап академије, 
која је трајала неколико месеци, а одржавала се у Бизнис центру ГО 
Савски венац, у улици Кнеза милоша 47. 

Сваког викенда, на Стартап академији, гостовали су разни 
предавачи и преносили своја искуства полазницима академије. 
Полазници су слушали предавања 
у којима су сазнали теоретске 
основе предузетништва као 
каријере, основе технолошког 
предузетништва и начина на који 
се разликује од других праваца, 
и посебне прилике које оно нуди 
свима који одаберу овај правац 
деловања.

током предходне недеље одржана је конференцика у мађарском 
граду ђеру где су пред

Недеља размене знања у ђеру (мађарска)
Од  4. до7.  марта 2014 године одржана је недеља размене 
знања у оквиру пројекта мИЛД хоме. том приликом је одржана 
изложба свих конкурсних радова из 7  земаља учесница и 
дискутовало се о постигнутим резултатима.

Дискусија о архитектонским конкурсима са темом одрживих 
насеља, одржаним паралелно у 7 градова ЕУ и у Београду, 
наравно, на Савском венцу.

ЗАВРШЕН КОНКУРС ЗА  
СУБВЕНЦИОНИСАНО 
КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА У БЦ # 47
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Најбољим наставницима 
основних школа по 
избору ученика на 
Савском венцу и ове 
године додељене 
награде у оквиру 

акције “бирајмо нај-наставника”.

ову ласкаву титулу понело је шест 
наставника из основних школа и то:

рАдИВојЕ ГрбоВИћ, наставник 
математике у о.ш. „Стефан Немања“

АНА боСАНАЦ, наставница 
физике и техничко-информатичког 
образовања у о.ш. „Војвода 
радомир Путник“

ГорАН дујКоВИћ, наставник 

историје у о.ш. „радојка лакић“

мАрКо ИВАНоВИћ, наставник 
географије у о.ш. „Петар Петровић 
његош“

НАдА (јоВАНоВИћ) ђЕлКАПИћ, 
наставница математике у о.ш. 
„Војвода радомир Путник“

мИљАНА ђорђЕВИћ, наставница 
српског језика у о.ш. „Исидора 
Секулић“

ово је осма додела која се 
традиционално организује након 
прославе школске славе Свети Сава.

Избор најбољег наставника 
спроводи се путем анонимних 
анкета, намењених ученицима 

старијих разреда основних школа, 
од петог до осмог разреда.

Кроз анкете се ученици изјашњавају 
да ли наставници предају повезано 
и занимљиво, да ли се уважава 
мишљење ученика у настави, као и 
да ли се поштује личност ученика.

- овакав начин анкетирања 
ученика и увид у њихово 
посматрање наставног особља 
омогућава нам да створимо 
простор за унапређење наставних 
услова у школама. ово се 
првенствено односи на ученике, 
али и наставно особље које има 
прилику да кроз анкету сазна на 
којим све сегментима треба радити 
у настави са ученицима - кажу у 
општини.

НАјбољИ НАСтАВНИЦИ 
САВСКоГ ВЕНЦА

учЕНИЦИ ИЗАбрАлИ



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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САВСКИ ВЕНАЦ
Кнеза Милоша 69, Београд

Тел: 20 61 700
www.savskivenac.rs

Приручник 
УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
САВСКИ ВЕНАЦ

Градска општина 
САВСКИ ВЕНАЦ
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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. 

Интерактивна електронска верзија приручника 
омогућена Вам је на интернет сајту општине 
www.savskivenac.rs


