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нацрт Измена и допуна Генералног плана Београда 2021. изложен је на јавни увид у периоду од од 
09. 06. 2014. год. до 09. 07. 2014.године, сваког радног дана од 900 до 1800  часова, у просторијама 

Градске управе, Београд, 27. Марта бр. 43 – 45 (у сутерену).

јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда о предметном нацрту плана биће 
одржана 22. 07. 2014. год. у просторијама Градске управе, Београд, 27. Марта бр. 43 – 45 (сала у 

сутерену), са почетком у 1300 часова.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 
до 18 часова, у просторијама Градске управе, Београд, 27. Марта бр. 43 – 45 (у сутерену).

Писaне примедбе на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и 
грађевинске послове, Београд, 27. марта бр. 43-45, најкасније до 09. 07. 2014. године.

04. 06. 2014. год.        Скупштина града Београда

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 03. 06. 2014. год. утврдила је 
нацрт Измена и допуна Генералног плана Београда 2021. и на основу члана 50. Закона о планирању и 

изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11),

О Г Л А Ш А В А

јавни увид у
нАЦРТ ИЗМЕнА И ДОПунА ГЕнЕРАЛнОГ ПЛАнА БЕОГРАДА 2021.

1. јАВнИ уВИД обавиће се у у просторијама Градске управе, Београд, 27. Марта бр. 43 – 45 (у сутерену) у 
периоду од 09. 06. 2014. год. до 09. 07. 2014. год., сваког радног дана од 900 до 1800 часова.

2. јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда о предметном нацрту плана биће 
одржана 22. 07. 2014. год. у просторијама Градске управе, Београд, 27. Марта бр. 43 – 45 (сала у 

сутерену), са почетком у 1300 часова. у току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која 
су поднела примедбе у вези са нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред 

Комисијом за планове Скупштине града Београда.

3. Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења писмено 
доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, ул. 27. марта бр. 43-45, најкасније до 09. 

07. 2014. год.
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Све информације везане за гасификацију,
изводе из матичних књига, комуналне теме,
остваривање својих права и друге одговоре на питања 
из делокруга општине грађани могу добити
у општинском кол-центру, тел: 36-02-380
или преко имејла: pitanja@savskivenac.rs
Акција „Грађанин инспектор“, кол-центар 36-02-850
Информације о Градској општини Савски венац
можете наћи и на веб-сајту: www.savskivenac.rs
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пОКАЗАЛИ СМО 
ВЕЛИКУ СОЛИдАрНОСт

бЕЗ штЕтА Од пОпЛАВА НА САВСКОМ ВЕНЦУ
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Незапамћене поплаве погодиле су 
Србију и балкан средином маја. 
по дводом су се нашла читави 
градови, а изгубљени су и многи 
животи. На путу воденој стихији 
нашла се и општина Савски венац, 

али, срећом и адекватном реакцијом, штета у овој 
катаклизмичној ситуацији је изостала.

- Општина Савски венац, срећом, није имала штете 
од поплава, започиње разговор Душан Динчић, 
председник општине Савски венац.
- Ова велика несрећа је показала да међу 
грађанима постоји велика солидарност и ми смо 
због тога веома срећни, јер је солидарност нешто 
на чему смо ми инсистирали. помагали смо колико 
смо могли и радили смо заједно са градским 
штабом. желимо да се захвалимо свим грађанима 
на њиховом понашању током ванредне ситуације. 
желимо да се захвалимо “Лилију” за донације, 
“Мобил бетону” за песак, “партизанском путу” 
и “Сити роуду” који су нам дали камионе да то 
превеземо. током тих дана се јасно показало 
како грађани могу да се мобилишу. Нама ће ово 
искуство бити даљи подстицај да наставимо да 
говоримо о солидарности и да је промовишемо 
за наше најугроженије грађане, који су на Савском 
венцу, али и независно од тога - каже он.

највећи део Обреновчана, житеља места које је 
највише страдало у поплавама, нашло се у Београду. 

- Ми желимо да помогнемо коме год можемо. На 
територији наше општине има стотињак људи који 
су из Обреновца, али нису смештани у колективне 
центре, већ су код својих породица, рођака или 
пријатеља. Ми сматрамо да и њима треба помоћ, 
јер нема везе што си ти прихватио некога ко је твој 
блиски рођак, јер је ситуација таква да је у (рецимо) 
четворочлану породицу са двоје запослених дошло 
још четворо. Ионако тешка ситуација је аутоматски 
постала још тежа и наша је морална обавеза да 
тим људима помогнемо - закључује Душан Динчић. 

Нама ће ово искуство бити даљи подстицај да наставимо да 
говоримо о солидарности и да је промовишемо за наше најугроженије 
грађане, који су на Савском венцу, али и независно од тога.

душан динчић
председник градске општине Савски венац
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Канцеларија за младе 
Савског венца, у сарадњи 
са националном службом 
за запошљавање, 
организовала је, други 
пут за редом, обуку “Пут 

до успешног предузетника” која је 
одржана 27. и 28 . марта у просторијама 
општинског Бизнис центра. Обука 
је била бесплатна за све полазнике, 
трајала је два дана, а циљна група су 
били млади од 20 до 30 година, који су 
желели да се информишу, оспособе и 
оснаже за предузетништво.

Обуком је било обухваћено укупно 
30 полазника, који су сви по њеном 
завршетку добили и сертификате са 
којима могу да конкуришу за средства 
(субвенције) за самозапошљавање и 
покретање сопственог бизниса. А, како 
је број заинтересованих за ову обуку 
био много већи, јер било је укупно 
120-ак пријављених, због великог 
интересовања радионица ће бити 
организована поново. Чека се само да 
национална служба за запошљавање 
потврди термин следеће обуке, о 
ком ће потом бити обавештени сви 
заинтересовани.

Програм обуке, иначе, обухвата 
едукацију у области израде бизнис 
плана, информисање о правној 
регулативи, порезима и доприносима 

и могућим изворима финансирања, 
интерактивна предавања, бизнис-
план радионице, литературу, студије 
случаја из предузетничке праксе...

уз помоћ искусних предавача 
Пословног центра београдске филијале 
нСЗ полазници обуке стекли су знања 
неопходна за улазак у предузетништво, 
овладали  пословним вештинама и 
повећали ниво своје конкурентности 

на тржишту рада.

Све додатне информације о овој и 
другим актуелним акцијама налазе се 
на сајту Канцеларије за младе www.
mladisavskivenac.rs

ВЕЛИКО ИНтЕрЕСОВАњЕ 
МЛАдИХ ЗА СОпСтВЕНИ бИЗНИС

КАНЦЕЛАрИЈА ЗА МЛАдЕ И „пУт дО УСпЕшНОг прЕдУЗЕтНИКА“

на пролећном заседању 
Скупштине општине Савски венац 
почетком марта формиран је 
нови одборнички клуб. Њега чине 
одборници нове демократске 
странке. 
Овај одборнички клуб у 

Скупштини општине Савски венац 
чиниће четири одборника:  ненад 
Константиновић, некадашњи 
председник општине Томислав 
Ђорђевић, Милош Ковачевић и 
Мила јовановић, која је уједно и 
шеф одборничке групе.

ФОрМИрАНА ОдбОрНИЧКА грУпА 
НОВЕ дЕМОКрАтСКЕ СтрАНКЕ
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Већ по традицији 
установљеној последњих 
година представници 
градске општине 
Савски венац с кутијама 
препуним поклона, 

17. априла на Велики четвртак, 
посетили су штићенике дома за децу 
без родитељског старања „дринка 
павловић“. 

на челу са председником општине 
Душаном Динчићем и његовом 
помоћницом јасмином Ђокић, 
малишане су овом посетом 
обрадовали и: Бранимир Гајић, 
члан Општинског већа и Зорица 
Штуловић, начелница Одељења 
друштвених делатности. у Дому су 
их већ с нестрпљењем очекивали, 
као своје, који их неће заборавити, у 
жељи да им уместо добродошлице 
отпевају неколико песама које су у 
међувремену научили.

Истога дана, истим поводом и с 
прегршћу поклона, представници 
општине Савски венац нису 
заборавили да посете ни седмочлану 
„породицу“ особа с посебним 
потребама које по специјалном 
програму „Становања уз подршку“  
живе у заједничком домаћинству у 
Бирчаниновој улици.

у четвртак 15. маја представници ГО 
Савски венацпоново су посетили су 

Дом за децу лишену родитељског 
старања „Дринка Павловић“ и 
уручили им уобичајене поклоне 
без којих им никад и не одлазе у 
посету. 

у госте малишанима из „Дринке“ 
овога пута су дошли и чланови 
удружења љубитеља скијања „SKI 
BUS“ који су их обрадовали новим, 
атрактивним и квалитетним одевним 

предметима и лепим играчкама, које 
су сакупили међу члановима своје 
организацијe, која броји око 15.000 
чланова. А били су ту и представници 
нВО „Лице (у)лице“ који су се са 
руководиоцима Дома договарали 
око ангажовања њихових старијих 
штићеника у дистрибуцији истоименог 
часописа, од чије ће продаје половина 
прихода ићи управо његовим младим 
колпортерима.

дВЕ пОСЕтЕ дрИНКИ
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поводом 1. јуна, 
међународног дана 
детета, представници 
градске општине Савски 
венац, предвођени 
председником општине 

душаном динчићем, посетили су у 
петак 30. маја Универзитетску дечју 
клинику у тиршовој улици. 

Као наставак лепе сарадње, 
успостављене последњих година, 
општина Савски венац је и овога пута 
клиници у Тиршовој донирала опрему 
за којом је изражена потреба, а то је 
специјални, најновији Холтер апарат за 
24-часовно мерење крвног притиска, 
какав ова клиника до сада није имала. 

у разговору тим поводом руководиоци 
клинике истакли су да би им у будућем 
периоду приоритет био набавка 
тзв. Центрифуга-лабораторије, а 
челници општине, међу којима су 
били и: јасмина Ђокић, помоћница 
председника општине, те Др Мирјана 

Велимировић и Бранимир Гајић, 
чланови Општинског већа, обећали су 

да ће након усвајања буџета озбиљно 
размислити о томе.

И поред ванредних хуманитарних активности, 
везаних за помоћ становништву страдалом од 
поплава, општина Савски венац не заборавља 
ни своје социјално угрожене суграђане. тако 
су у четвртак, 29. маја, представници гО Савски 
венац, предвођени др Мирјаном Велимировић, 
чланицом Општинског већа,  уручивали 
уобичајене месечне пакете помоћи које редовно 
својим суграђанима додељују већ осму годину. 
На списку добијеном од Центра за социјални 
рад, овога пута је било 175 прималаца помоћи 
у прехрамбеним артиклима и хигијенским 
препаратима. 
   пакети су корисницима помоћи бити додељени 
88. пут, на већ уобичајеном месту, у просторијама 
Народне кухиње у Ломиној улици.

дОНАЦИЈА дЕЧЈОЈ 
КЛИНИЦИ У тИршОВОЈ

пАКЕтИ ЗА 
СОЦИЈАЛНО УгрОжЕНЕ
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Услужни центар ће имати следеће активности: 
1. информисање грађана о надлежности органа управе
2. информисање о потребној документацији, таксама и накнадама, 
3. информисање грађана о законима, изменама закона, подзаконским актима 
4. достављање неопходних формулара и помоћ у попуњавању формулара
5. информисање странака-подносиоце захтева о предметима (статус предмета и даља процедура)
6. даје стручна мишљења из надлежности Одељења 
7. Услужни центар даје одговор одмах приликом пријема странака у Услужном центру или најкасније у року од 48 сати 
(надлежности, документа, формулари, статус предмета, законске измене итд.)
Странка добија одговор истим путем како је поставила питање, осим ако је назначила другачије.
8. Уколико је питање из надлежности Одељења и везано за поступање у конкретном активном предмету странке 
која се обраћа Услужном центру са питањем око статуса предмета, Одељења су у обавези да поступају у предмету и 
пошаљу званичан допис-обавештење странци у поступку у оквиру постављених рокова.

Услужни центар се налази у приземљу анекса зграде градске општине Савски венац на адреси ул.Кнеза Милоша бр.69 

радно време запослених у Услужном центру је од понедељка до петка од 8 до 16 часова. 
пауза у Услужном центру од 11 до 11-30 часова
телефони: 011/2061-835, 2061-871, 2061-799
Е-mail адреса: usluznicentar@savskivenac.rs

Услужни центар градске општине Савски венац представља ефикасну процедуру пружања свих неопходних 
информација грађанима градске општине Савски венац везано за остваривање својих права која су у надлежности 

градске општине Савски венац. Нетранспарентност управе и недоступност информација о поступцима за које 
су грађани заинтересовани, отвара могућност “црних рупа управне праксе” што за последицу има повећање 

дискреционог права органа управе да одлучује у поступцима, на који начин се стварају прилике за корупцију и 
бирократију –папир више („red tape“). Основна промена у поимању управе јесте и основни циљ трансформације 

управе а то је пружање ефикасне и тачне информације. 

Формирање Услужног центра представља корак даље у трансформације управе градске општине Савски венац.

УСЛУжНИ ЦЕНтАр 
грАдСКЕ ОпштИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
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Спонтаном реакцијом 
запослених у општини 
Савски венац, у петак 
17.05. донета је одлука 
да општина почне 
сакупљање хуманитарне 

помоћи за поплављене општине у 
Србији.

Штаб за ванредне ситуације ГО 
Савски венац са тимом за заштиту 
од поплава је од 17. До 25. маја 
био у сталном заседању и пратио 
ситуацију, односно водостај реке 
Саве на својој територији. Општина 
је самоиницијативно ангажовала 
фирму ‘’Мобил бетон’’ за набавку 
песка, као и ГП ‘’Партизански 
пут’’ за превоз песка. уз помоћ 
грађана-волонтера постављена 
је одбрана Савом низводно од 
Старог железничког моста до клуба 
‘’Бисерна шкољка’’. 

Евакуисани житељи са угрожених 
територија на општини Савски 
венац су смештани у две хале 
Београдског сајма(550 људи, од 
тога 120-оро деце-19 беба), хотеле 
‘’Београд’’ и ‘’Бристол’’, ресторан 
‘’Коначиште’’(још око 200 људи) , а 
евидентирани су и грађани који су 
уточиште нашли код својих рођака и 
пријатеља-40 особа.

Прикупљање помоћи је почело 
у суботу, 17.маја, у сали ГО 
Савски венац, а један камион са 
неопходном помоћи послат је 
у Параћин. још један камион је 
послат у Свилајнац. наредних дана 
су послата још 4 камиона помоћи: 
два у Смедеревску Паланку и два 
у Мали Зворник. Од понедељка, 
19.маја помоћ се прикупљала 
и у просторијама свих месних 
заједница Савског венца. 

Постојала је стална координација 
и комуникација  између општине, 

центра за социјални рад, црвеног 
крста и дома здравља, чије су екипе 
биле стално на терену. Радило се по 
13-14 часова  дневно.

у недељу, 25.маја је организована 
акција добровљног давања крви 
од 10 до 14 часова, испред Музеја 
историје југославије.

прИКУпљАњЕ пОМОћИ ЗА 
УгрОжЕНЕ У пОпЛАВАМА
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Као и у претходне три 
школске године челници 
градске општине Савски 
венац, предвођени 
председником душаном 
динчићем, бранимиром 

гајићем, чланом Општинског већа 
задуженим за школство и Зорицом 
штуловић, начелницом Одељења за 
друштвене делатности, информисање 
и месну самоуправу, посетили 
су у среду 11. јуна две од девет 
савсковеначких основних школа и 
њиховим ученицима трећих разреда 
поделити лап-топ рачунаре. првог дана 
своје рачунаре добили су ученици две 
савамалске основне школе: „радојке 
Лакић“ и „Исидоре Секулић“, којима 
је подељено 44 односно 36 рачунара, 

с тим што су лап-топове добиле и 
њихове учитељице, које ће их убудуће 
користити и у наставном процесу. 

Поздрављајући их приликом поделе 
председник Душан Динчић зажелео 
им је уједно и да са њима лепше 
проведу предстојећи распуст, али и да 
их не користе само за игрице, већ и 
за разне друге корисне ствари које се 
на њима могу научити. Притом, то је 
посебно нагласио, морају бити опрезни 
приликом коришћења интернета и 
ступања у контакт са другим особама 
преко друштвених мрежа, са чиме су 
добро упознати и у својим школама.

Иако су се трудили да га пажљиво 
саслушају и мада су веома добро 

знали и ко им (општина) поклања 
рачунаре и очито је да су их већ 
жељно ишчекивали, тешко је било 
одолети а да их одмах и не отпакују, 
па су их, показујући своју спретност 
и упућеност у компјутерску технику, 
многи „намонтирали“ и „стартовали“ 
још за време ове краткотрајне посете 
општинских челника. 

Ове године, иначе, општина је 
трећацима уручила укупно 347 лап- топ 
и 14 таблет-рачунара, на радост ђака, 
али и њихових учитељ(иц)а, којима ће 
то бити најлепши поклон пред распуст. 
у преосталих седам школа, међу којима 
су и три које похађају деца са посебним 
потребама, рачунари су подељени у 
четвртак и петак, 12. и 13. јуна.

ЛАп-тОпОВИ ЗА 
трЕћАКЕ пО ЧЕтВртИ пУт

трАдИЦИОНАЛНА АКЦИЈА
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Као и сваке године, општина Савски венац је и за 2014. годину предала дирекцији за путеве Секретаријата за 
саобраћај  града београда листу предлога улица које захтевају пуну или делимичну реконструкцију. Недавно су тако 
започели радови на уређењу саобраћајнице која спаја улицу Крајишку и булевар војводе путника. Ова, донедавно 
изузетно оштећена коловозна површина, након сређивања постаће функционална саобраћајна веза возача и пешака 
дела топчидерског брда око улица Вајара ђоке Јованића и Аугуста Цесарца  са булеваром војводе путника и даљим 
конекцијама, као и са парком  код топчидерске звезде, што је од посебне важности за родитеље са малом децом.

прОЛЕћНО СрЕђИВАњЕ

рЕАгОВАњА НА ЗАХтЕВЕ И прЕдЛОгЕ грАђАНА 
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комунално уређење

Након недавних молби више председника 
скупштина зграда из насеља у улици Хумској да 
се простор између зграда адекватно осветли, 
градска општина Савски венац обратила се 
Управи за енергетику Секретаријата за комуналне 
и стамбене послове града београда захтевом да 
се инсталира расвета на парковским површинама 
између зграда од броја 12 до броја 18. На велико 
задовољство општине, а највише самих станара 
насеља у Хумској,  пре неколико недеља уведена 
је модерна и јавна расвета. На овај начин, у 
пракси је реализована, на најлепши могући 
начин, иницијатива грађана кроз ефикасну 
сарадњу општине и градских управа.

председник градске општине Савски венац 
душан динчић са сарадницима приликом 
сусрета са председницом Скупштине зграде у 
улици Стјепана Филиповића 38: ова стамбена 
зграда једна је од 67 чији су улази у потпуности 
обновљени током овогодишње општинске 
акције „Наша Кућа“, о чему сведочи атрактивни 
изглед улазних врата и светларника, и нови 
олуци.

Акција „Наша Кућа“ спроводи се још од 2008. 
године као део локалне политике градске 
општине Савски венац чији је циљ знатно 
побољшање квалитета живота. до данас, у 
„Нашој Кући“ нови квалитетнији изглед добило 
је готово 400 стамбених зграда.
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ОдОбрЕНИ прОЈЕКтИ ЗА ИНВЕСтИрАњЕ У 2014. гОдИНИ

ОпрЕМАњЕ УСтАНОВА И шКОЛА

КОМУНАЛНО УрЕђЕњЕ

1 ЛАП-ТОП и таблет рачунари за ученике III разреда основних школа и ђаке генерације
2 Опремање ђака првака: набавка ранчева са комплетним натавним материјалом (свеске, блокови, оловке, бојице 

и остали ситан материјал за наставу)  
3 Поклон ваучери за ученике завршних разреда основних школа
4 набавка опреме за школе по захтевима школа:  Опрема за унапређење процеса наставе - интерактивне 

"паметне" табле, спортска опрема - школска игралишта за наставу физичког васпитања, побољшање услова 
рада - климатизација; повећање безбедности: опрема: опрема за видео надзор; у другом полугођу спровешће се 
набавка школског намештаја и намештаја за летње учионице и спровешће се набавка рачунарске опреме.

5 Опрема за установе: опрема по усвојеним захтевима установа од локалног значаја и МуП - управа полиције 
Савски венац:: ради се о опрема која треба да  побољша услове рада у установама: климатизација и намештај

1 Акција уређења улаза - нАША КуЋА
2 уређење паркова
3 уређење микролокација: Плато иза Дедињске самопослуге
4 Комунално уређење по прихваћеним захтевима грађана
5 Одржавање зелених површина у чије је уређење Општина улагала у претходном периоду и обнова Теретане на 

отвореном у "Хајд-парку"
6 Извођење радова у спортско рекреативном објекту ДКЦ МАјДАн са циљем стварања услова за додатне функције 

коришћења сале
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рАдОВИ У ОСНОВНИМ шКОЛАМА

1 ОШ "Војвода Мишић" Замена дела електроинсталационе мреже на првом спрату школе са пратећим молерско-
фарбарским радовима

2 ОШ "Војвода Радомир Путник" Комплетна санација фискултурне сале и пратећих објеката, укључујући и санацију 
крова изнад спортског блока

3 ОШ "Стефан немања" Замена плочица у трпезарији школе (површина око 150м2)
4 ОШ "Исидора Секулић" Бојење фасаде и осликавање зида зграде испред школе

Реконструкција дотрајале ограде у школском дворишту
Постављање рефлектора у школском дворишту и са предње стране школе
Постављање надстрешнице на улазу за ученике из школског дворишта
Санација крова и олука

5 у ОШ "Петар Петровић Његош" Санација ученичких тоалета на другом спрату школе
Кречење хола испред учионица за целодневну наставу и степеништа које води ка трпезарији

6 у ОШ "Радојока Лакић" Поправка ограде у дворишту
Постављање рефлектора
Постављање гумене подлоге у малом дворишту
Хобловање и лакирање паркета и исцртавање линија  у сали за физичко 
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жИВОт НА прОСтОрУ 
НАтОпљЕНОМ ИСтОрИЈОМ

У години у којој се глобално обележава почетак првог 
светског рата 1914. године, као једног од најважнијих 
догађаја у целокупној европској историји, и у Србији 
ће низом манифестација бити обележен тај догађај.

Ипак, општина Савски венац решила је да са један 
неуобичајен начин придружи светском догађају. 
Изложбом фотографија из првог светског рата, постављених 
на билбордима на најпрометнијим улицама, општина 
Савски венац указала је својим грађанима на један изузетан 
историјски ексклузивитет који заједно баштинимо: да је први 
светски рат почео управо на територији данашње општине 
Савски венац.
желимо да покажемо људима да је простор у коме ми 
живимо простор који је натопљен историјом и да људи осете 
повезаност са тим местом и тим догађајем, желимо да знају 
да су се ту дешавале неке важне историјске чињенице. 
први метак у првом светском рату је испаљен код Старог 
железничког моста. ту су пале и прве жртве.
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На предлог аташеа за штампу амбасаде 
САд у Србији, господина Стивена 
Старка, градска општина Савски венац 
и америчка амбасада заједнпо су 

организовали, поводом дана планете земље, 
акцију за уређење трга „др росали С. Мортон“ 
испред улаза у КбЦ „др драгиша Мишовић“. 

господин Старк је пролазећи кроз парк 
приметио његов назив и заинтересовао се за 
овај данас мало познати део српско-америчке 
историје. Након разговора са представницима 

општине донета је одлука да се приступи 
здруженом уређењу парка, а поводом 
стогодишњице почетка првог светског рата 
у коме је учествовала, на српској страни, 
америчка болничарка росали Мортон.

поред домаћина ове акције у чије име су 
амбасадор САд Мајкл Кирби и председник 
гО Савски венац душан динчић, учествујући 
у фарбању новопостављених клупа и 
жардињера, посадили и дрво пријатељства, 
у акцији су учествовали и волонтери Црвеног 

крста Савског венца, средњошколци са 
ове општине, „Зелени тим“ Амбасаде САд 
и радници „Зеленила“ који су поткресали 
растиње и покосили траву у парку.

 Стручњаци Удружења за јавно здравље Србије 
одржали су на лицу места  предавање на тему 
„Климатске промене и утицај на здравље 
људи“. 

 На овом тргу, који носи име по познатој 
америчкој докторки и хуманитарки, која је 

основала и подигла три болнице у Југославији 
након првог светског рата, од чега једну у 
београду, бринући притом о бројним српским 
ратним сирочићима али и пославши шездесет 
југословенских студената медицине на студије 
у Америку, постављена је табла са њеним 
ликом и кратком биографијом.

Амбасадор САд Мајкл Кирби, председник општине душан динчић и волонтер 
Црвеног крста Савски венац приликом уређења парка „др росали Мортон“
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градска општина Савски 
венац поставила је у Улици 
браће Крсмановића број 
4 (на фасади КЦ ‘’град’’), 

спомен-плочу којом је обележено 
тачно место где су немачки 
нацисти, од марта до маја 1942. 
године, свакодневно започињали 
убијање у камиону-гасној комори 
жена и деце, београдских Јевреја 
из логора Земун (Сајмиште) до 
Јајинаца. У највећим мукама 
убијено је њих 6.300, највише 
деце.

Спомен плочу су заједнички 
открили амбасадор Израела у 
Србији Јосеф Леви и председник гО Савски 
венац душан динчић, а поред њих су том 
приликом говорили и рабин Исак Асиел и 
историчар Милан Кољанин, који се највише 
бавио нацистичким злочинима у београду. 

Откривање меморијалне табле је прва фаза 
уређења споменичке целине која ће бити 

заокружена 
постављањем великог споменика у знак 
сећања на један од најстрашнијих злочина 
који су се у 20. веку одиграли у београду. 
Конкурс за идејно решење споменика, који 
је расписала гО Савски венац завршен је, 
а награђени рад ће до половине јуна бити 
израђен и постављен на месту злочина

постављање меморијалне табле: (с десна на лево) рабин  Исак Асиел, председник општине душан динчић, амбасадор 
Израела Јосеф Леви, историчар Милан Кољанин, члан општинског већа бранимир гајић и помоћница председника 

општине Јасмина ђокић
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пОКрЕНУт пОртАЛ САВСКИ ВЕНАЦ 360

Интернет као 
најсавременији и 
свеприсутни медиј 
данас је неизоставан 
у приказивању 
културно-туристичких 

потенцијала неког места, иако 
је у Србији и даље недовољно 
искоришћен.

пројекат „Савски венац 360“ 
представља прво свеобухватно 
фотографисање наше општине 

уз помоћ најновије технологије 
интерактивног, панорамског 
приказа, са циљем да се овековече 
амбијенталне целине, дочара њихов 
дух и прикаже сав потенцијал 
у будућности. њиме се Савски 
венац промовише као централна 
београдска општина, привлачно 
место за живот, посао, забаву и 
туризам, а самим тим и његове 
могућности и понуда.

Након фотографисања 38 локација 

укомплетном сферном приказу 
(360 степени) и снимања из до 
сада невиђених углова, портал је 
покренут на званичној веб страници 
општине Савски венац: panorama.
savskivenac.rs . Сваку панораму 
прати кратак информативни текст 
са адресом званичне интернет 
презентације дате локације, уколико 
постоји.

Удруживањем снага фотографије и 
савремених технологија, портал је 
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ВИртУЕЛНА шЕтњА КрОЗ ОпштИНУ
само један у низу корака који тежи 
да подигне имиџ Савског венца на 
место које заслужује.

Портал омогућава виртуелну шетњу кроз музеје, позоришта, установе, паркове, 
стадионе и познате амбијенталне целине на Савском венцу.

горан богуновић, 
члан Општинског већа



www.savskivenac.rs22

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

Кошаркашки камп 
„Савски венац 2014“ под 
тренерском палицом 
познатог тренера 
дејана Срзића  је 
окупио основце који 

су вредно тренирали, уједно се 
дружили и упијали кошаркашко 
знање. љубав према кошаркашкој 
игри им је преносио поменути 
дејан Срзић дипл. кошаркашки 
тренер, тренер партизана, Ариса и 
млађих репрезентативних селекција 
Југославије са којима је био освајач 
медаља на  светским и европским 
такмичењима, који је, као и код 
ових малишана, учествовао и у 
формирању многих познатих играча,  
репрезентативаца  дејана бодироге, 
дејана томашевића , легенде грчке 
кошарке Никоса галиса итд.
 

 Камп је организован и за дечаке и за 
девојчице, које су подједнако биле 
добре и марљиве, па су зато знале и 
да прославе кошеве кao резултат свога 
рада. након обавезне фискултуре, 
полазници кампа су одрађивали 
занимљиве вежбе којима су уз игру 
и забаву морали да се ангажују како 
физички тако и психички, да развијају 
концентрацију, вежбајући мождане 
вијуге исто као и мишиће.
 
ученици од првог до четвртог разреда 
имали су и специјалне услове  - ниже 
кошеве, мање лопте, посебан приступ, 
а за ученике старијих разреда вођени 
су тренинзи на начин и у складу са 
њиховим узрастом.
  
Главни циљ овог кампа није само да 
малишани постану добри кошаркаши 
него и добри људи, да заволе спорт, 

да буду здрави, да науче и да побеђују 
и да губе, како да сарађују. Када 
тренирају мисли су им усмерене ка 
спорту, а не ка улици.

Како на децу, кошаркашки камп је 
утицао и на родитеље, баке и деке који 
су их доводили на тренинге . Они су 
махом били одушевљени и признали 
су нам да њихова деца током радних 
дана жељно ишчекују тренинге.  А и 
да им је тако нешто погодовало јер 
је ово бесплатни кошаркашки камп, 
а тренинзи било ког спорта иначе 
пуно коштају и утичу на њихов буџет, 
а спорт је деци  јако битан и игра 
велику улогу у одрастању. Веома су 
задовољни организовањем оваквог 
вида активности од стране општине  
Савски венац и слажу се да би било 
добро када би једна оваква активност 
дуже трајала. 

дрУжЕњЕ И УпИЈАњЕ 
КОшАрКАшКОг ЗНАњА

KОшАрКАшКИ КАМп  „САВСКИ ВЕНАЦ 2014“
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У општини Савски венац нам је драго да смо организацијом овог кошаркашког 
кампа позитивно утицали и на децу и на њихове старатеље,  децу усмерили 
ка спорту, а не улици, при чему се правилно физички развијају, здравија су, уче 
се и победама и поразима, сарадњи у тиму, развијају моћ концентрације и 
размишљања. 

Сава Мартиновић, помоћник председника општине

За вредан рад су увек били похваљени, 
и сви су се трудили да испуне задатке 
тренера који су понекад захтевали 
максималну концентрацију.

- бесплатни спорт је нешто што је 
дало одушка и њиховим родитељима 
и кућном буџету, којима  је било 
тешко или немогуће да финансирају 
тај важан сегмент у одрастању 
деце. такође драго нам је да је 
познати тренер дејан Срзић своје 
дугогодишње тренерско искуство 
које је стицао широм света поделио 
са најмлађима на њему јединствен 
начих. Ако ова деца постану добри 
и здрави људи највећи је успех, а ко 
зна, можда неко од њих постане и 
велики кошаркаш или кошаркашица 
- каже Сава Мартиновић, помоћник 
председника општине.
 
у госте из агенције „Беобаскет“ као 

подршка кампу је дошао 
Данило Шибалић,  
први тројкаш и четврти 
стрелац наше лиге, 
кошаркаш који је играо 
широм Европе, који их 
је учио и демонстрирао 
им технику и шут. након 
тога им је стрпљиво 
одговарао на питања 
у вези са бављењем 
кошарком.
 
на крају кампа сва деца 
су добила медаље и 
дипломе, јер су сва деца  
шампиони, јер су била 
вредна, паметна, радна 
и добра. Али ту није крај! 
Камп ће се наставити до 
краја школске године у ОШ. „Исидора 
Секулић“ викендима (суботом и 
недељом од 11 часова) па ће малишани 

наставити са тренинзима, а они који до 
сада нису учествовали моћи ће да се 
придруже!
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Сваке године дечији 
културни центар „Мајдан“ 
током лета организује 
програме за грађане 
Савског венца. Овог лета 
у своја два објекта, у 

„Мајдану“ и Кући краља петра, као  
програмска целина понудиће садржаје 
који ће задовољити естетске и културне 
потребе публике свих узраста.

„Мишмаш лето баш“ назив је 
овогодишњег летњег програма који 
припрема ДКЦ „Мајдан“ за сву децу 
Савског венца, али и других делова 
Београда, у периоду од 01. јула до 31. 
августа 2014. године. Традиционално, 
„Мајдан“ својим корисницима нуди 
уметничке, спортске и едукативне 
садржаје. Програм је конципиран за 
децу различитих узраста, од најмлађих 
до тинејџера, а осмислили смо и програм 
у коме ће чак 4 генереције моћи заједно 
да проведу креативно лето (деца, 
студенти, родитељи, пензионери). 

Током летњег распуста 2014. сви 
заинтересовани моћи ће да уживају 
спортско-рекративним школама 
фудбала, одбојке, кошарке, атлетике 
и аикидоа. Од уметничких радионица 
у припреми су ликовна, дизајнерска и 
радионица фотографије. у едукативном 
програму децу очекују забавне језичке 
радионице у којима ће кроз игру и 
дружење моћи да савладају основе 
енглеског, француског и италијанског 
језика. Заинтересовани за електронику, 
роботику и математику такође ће овог 
лета пронаћи забавни кутак за себе у 
„Мајдану“. Због пријатног амбијента 
дворишта Куће краља Петра уметнички 
и неки од едукативних програма за децу 
одржаваће у зеленој оази у улици Васе 
Пелагића бр. 40. Програм је бесплатан, 
а сви заинтересовани ће моћи већ од 
15. јуна да се пријаве путем мејла pro-
peler@dkcmajdan.org.rs.  

Поред наведених дечијих садржаја, 
у Кући краља Петра за све грађане 

Општине Савски венац биће уприличен 
богат летњи програм од јуна до краја 
септембра. у претходном периоду 
Музичка школа „Станислав Бинички“, 
поклонила је Кући полуконцертни 
клавир. Репарацију инструмента 
финансирала је Општина Савски 
венац, што је омогућило организацију 
квалитетних музичких садржаја. у 
току летњих месеци посетиоци Куће 
краља Петра уживаће у позоришном, 
музичком, изложбеном, трибинском и 
књижевном програму, као и бесплатним 
часовима јоге. Кућа краља Петра 
пружила је подршку младим глумцима, 
визуелним уметницима и музичарима 
да представе јавности свој таленат и 
рад. у склопу пројекта „Исидора нас 
слуша“, који уређује књижевница 
Лаура Барна, публику ћемо упознати 
са делима и вредностима српске 
савремене књижевне сцене. Поред 
тога, Кућа краља Петра програмским 
садржајима обележиће јубилеј 170 
година од рођења Краља Петра I 

прОВЕдИтЕ ЛЕтО 
НА СЕњАКУ!
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Карађорђевића и 100 година од 
почетка Првог светског рата. О свим 
активностима публика ће моћи 
да добије потпуне информације 
на адреси www.кucakraljapetra.
rs ,  на новом, редизајнираном, 
функционалном и савременом сајту 
установе. 

Захваљујући подршци Општине 
Савски венац, улаз на све наведене 
програме је слободан. 

нОВА „МАјДАнОВА“ САЛА
уз помоћ Градске општине Савски 
венац у „Мајдану” је направљена 
нова, мултифункционална сала 
величине 150 квадратних метара. 
Простор је идеалан  за све 
врсте спортско – рекреативних 
активности   (плесне школе, фитнес 
програме, борилачке вештине, 
програме за децу). Пространа, 
светла  климатизована,  сала са 
обезбеђеном хигијеном простора, 
прилагођена је групним програмима 
и раду са децом.
Поред већ постојећих осам сала, у 
којима се одвијају најразличитији 
спортски, културни и едукативни 
програми, овај нови простор 
„Мајдану“ пружа могућност да 
прошири своје капацитете и обогати 
програм.

Детаљне информације о 
програмима и коришћењу нове сале 
могу се видети на сајту  www.dkcma-
jdan.org.rs.

пОртрЕт КрАљА пЕтрА
Обележавање јубилеја 170 година од рођења Краља петра I Карађорђевића
и 100 година од почетка првог светског рата
програм
1. Среда, 04.06.2014, 19 часова, трИбИНА
предавач: проф. др Сузана рајић
тЕМА: „Карађорђевићи – династија, владари, породица“
2. Среда, 11.06.2014, 19 часова, трИбИНА
предавач: др данко Леовац
тЕМА: „пола века у емиграцији: петар I Карађорђевић као претендент на 
српски престо“
3. Среда, 18.06.2014, 19 часова, трИбИНА 
предавач: др Чедомир Антић
тЕМА: “Краљ и парламент (1903–1914)“
4. Среда, 25.06. 2014, 19 часова, трИбИНА
предавач: проф. др Милош Јагодић
тЕМА: „Краљ петар I Карађорђевић у балканским ратовима 1912 – 1913.“`
5. Среда, 02.07.2014, 19 часова, трИбИНА
предавач: Академик драгољуб живојиновић
тЕМА: Учешће Краља петра I у првом светском рату и крај његовог живота. 
6. понедељак, 07.07. 2014, 19 часова, трИбИНА
предавачи: др Малиша Станојевић и др Игор борозан
тЕМА:  “Лик краља петра I у српској књижевности“ (Малиша Станојевић)
тЕМА: “Између мита и стварности: Слике краља петра I Карађорђевића у 
крунидбеном орнату“ (Игор борозан)
7. петак, 11. јул 2014, Централна прослава Јубилеја
10 – 19 часова: Изложба дневника Краља петра I Карађорђевића
20 часова: Концерт српске грађанске музике краја 19. и почетка 20. века
Наступају: Вера Миланковић, клавир и Илеана Милић, сопран

У току јуна и јула биће организовано стручно вођење кроз сталну поставку, 
мултимедијалну изложбу у Меморијалној соби. број посетилаца у групи је 
ограничен. пријаве за обилазак мултимедијалне изложбе путем и-меила: 
kucakraljapetra@gmail.com, и путем телефона 064 861 69 76, 011 26 52 986. 
термини ће бити заказани након пријава. 

Улаз на све програме је слободан.

Организатор задржава право измене програма.

Успели смо да направимо заједничку програмску платформу за 
Кућу краља Петра и Дечији културни центар „Мајдан“, тако 
да смо сада у могућности да задовољимо културне потребе 
грађана Савског венца. Спровођење ове замисли за нас је било 
велики изазов, а у реализацији  су  резултати већ видљиви. 
Кућа краља Петра има континуирани изложбени, књижевни, 
трибински, сценски и едукативни  програм, који окупља 
публику најразличитије старосне доби. „Мајдан“ и даље тежи 
померању граница и постављању нових стандарда увођењем 
иновативних програма и приступа у раду са децом. Као целина 
сада у потпуности можемо да задовољимо укусе и потребе 
различитих узраста

Иван Југовић, 
директор дечијег културног центра „Мајдан“
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жИВОт У бИЗНИС ЦЕНтрУ

Прихвати изазов, 
едукуј свет!
гобал талент програм размене 
студената се реализује преко 
међународне студентске 
организације AIESEC чија је 
канцеларија смештена у 
Бизнис центру  општине 
БЦ #47.

Путем едукативних пракси, студенти и 
дипломци имају могућност да проведу 
3 – 6 месеци у иностранству, радећи 
у земљама као што су Кина, турска, 
Индија, бразил, Колумбија, Мексико, 
русија, пољска и друге. Плата у износу 
просечне зараде у земљи у којој 
се пракса одвија покрива месечне 
трошкове живота. 

Свакодневни живот у затвореном 
окружењу младе људе све 
више ограничава у личном и 

професионалном развоју и откривању 
својих способности. Преко 50% 
младих у Србији је незапослено, 
а чак 70% никада није боравило 
у иностранству дуже од 10 дана. 
Оквири понашања и стереотипи који 
нам се свакодневно намећу, разлози 
су због којих већина младих након 
завршетка студија за основни циљ 
поставља проналажење сигурног 
посла којим ће се бавити дуги период 
након тога, не дајући себи слободу 
да се окушају у раду у иностранству и 
развију своје вештине и способности у 
интернационалном окружењу.

глобал талент је програм стручних 
пракси у иностранству који студентима 
и дипломцима пружа прилику за 
професионално искуство и лични 
развој у мултикултуралном окружењу 
радом у компанијама и институцијама 
широм света. Едукативне праксе 
програма Глобал Талент представљају 
тип стручних пракси у областима које 
се односе на језичко и предметно 
подучавање деце и младих људи. 

Ове праксе подстичу развој 
предавалачких и презентационих 
вештина, комуникационих вештина 
и језика, као и професионални 
почетак предавачке каријере 
имплементирањем неформалних 
метода учења и креирањем 
јединственог окружења за учење за 
младе људе. 

Програм је намењен студентима 
завршних година и дипломцима 
старости између 20 и 30 година са 
добрим знањем енглеског језика. 
Рад у интернационалном окружењу 
као прилика да се знања, искуства 
и вештине размене са другим 
културама, данас је једна од кључних 
ствари која издваја успешне младе 
људе.

Конкретан датум почетка праксе 
одређује се у договору са 
институцијом са којом ће студент на 
пракси сарађивати. За више детаља 
о овом програму и праксама које 
пружа, посетите сајт www.globaltal-
ents.rs.  

AIESEC је глобална мрежа студената која развија лидерски потенцијал младих и позитивно утиче 
на друштво. Присуством у преко 120 земаља света, AIESEC представља највећу организацију вођену 
од стране студената. Својим програмима интернационалних пракси и организацијом едукативних 
и друштвено одговорних пројеката, AIESEC пружа младима јединствену могућност за лични и 
професионални развој и остваривање позитивног утицаја на друштво. 
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градимо стартап екосистем:
SEE ICT је непрофитна организација основана 2010. у 
Београду са мисијом стварања подстицајног окружења 
за развој стартап заједнице и културе у Србији. Пружамо 
подршку компанијама, организацијама и појединцима који 
новим технологијама унапређују свет. 

драгана Змијанац,
Извршна директорка Удружења SEE ICT, BC#47

HUB POTKROVLJE, место за развој стартапа и унапређење предузетништва. 
Под једним кровом.

Поткровље је програм подршке и co-working простор за младе предузетнике/це и стартапе у области 
информационих технологија и креативне индустрије који развијају производе и услуге за глобално тржиште.
Примају се први чланови Поткровља, простор је необичан и инспиративан, атмосфера изузетно стартапаста, а 
укупно има места за 3 стартапа и 6 фриленсера, на период од 6 месеци. 

Интервју са драганом Змијанац, 
извршном директорком удружења SEE ICT, 

(HUB POTKROVLJE)

Каква је улога SEE ICT акцелератора?
SEE ICT унапређује предузетништво у Србији кроз 
рад са младим, ангажованим професионалцима у 
области информационих технологија и креативне 
индустрије, пружамо им знања да постану предузетници, 
направе и пласирају своје апликације и програме на 
глобално тржиште, повезујемо их са инвеститорима и 
инвестиционим фондовима, успешним компанијама из 
Србије и света и пружамо им подршку да се развијају, 
расту, да експериментишу. 

Како видите будућност технолошког 
предузетништва у Србији?
Технолошко предузетништво видимо као важан правац за 

економски опоравак Србије- како у смислу рада великих 

ИТ компанија, тако и у развоју малих, иновативних 
предузећа која запошљавају младе и дају им шансу да се 
опробају на тржишту. 

Стартит Фестивал који организујемо од 15. до 19. 
маја у Савамали ће окупити на једном месту, у више од 
30 различитих радионица, конференција, такмичења 
и скупова, око 5.000 младих заинтересованих за 
технологију, иновацију, предузетништво. успешне 
домаће компаније ће представити своје приче о 
технолошким решењима, бизнис праксама и процесима, 
о својим успесима и поразима. Биће велико присуство 
и инвестиционих фондова, као што су SeedCamp из 
Британије и Eleven из Бугарске. Приказаћемо шта се 
то све занимљиво дешава у стартап и технолошком 
свету код нас и желимо да поставимо Београд на мапу 
технолошког предузетништва Европе, па очекујемо и 
велики број посетилаца из иностранства. 
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Свечаном доделом награда 
синоћ је затворен пети 
“Миксер” фестивал који је 
током шест дана трајања 
у Савамалу довео око 
70.000 посетилаца. У том 

периоду гостовало је више од хиљаду 
креативаца из целог света, а одржан 
је низ концерата, журки, предавања и 
разних уметничких пројеката .

Током фестивала у целој Савамали се 
на дневној бази одвијао богат забавно 
едукативни програм. Предавања је 
одржало доста еминентних стручњака 
из различитих области, а вероватно 
најпознатији гост био је чувени музички 
продуцент Симор Стајн. Тај човек, 

иначе потпредсеник “Wарнер броса”, 
практично је “измислио” њу вејв и 
својевремено представљао Мадону, 
“Рамонсе” “Тalking Heads”, “MAdness”, 
“Depeche Mode” … 

Такође, на три различите бине се свакога 
дана одвијао шаренолик музички 
програм у коме су били заступљени 
најразличитији жанрови. Слушало се од 
духовне преко светске музике и џеза, 
до регеа, гаражног и хард рока, док су 
касни вечерњи сати били резервисани 
за клабинг. Само неки од оних који су 
наступили су регионални џез пројекат 
“No Land’s Man”, “Irie FM”, “Обојени 
програм”, “нежни Далибор”, ДЛМ, ККн, 
“Noise Destruction”, МКДСЛ , Марко 

настић…

Последњег дана фестивала додељене 
су и награде најбољим учесницима 
свих конкурса. награђени су пројекти 
међународног конкурса из области 
индустријског дизајна “Ghost Project”, 
регионалног конкурса за најбољи млади 
бенд “Soundtruck”, међународног 
конкурса за израду малих дрвених 
предмета и националног конкурса за 
најбољу причу о Савамали.

Посетиоци Миксер фестивала су у 
оквиру поставке Ghost Project: Дизајн 
у транзицији могли да погледају више 
од сто радова, од младих дизајнера из 
целог света, а награде су додељене у 

ОКО 70.000 пОСЕтИЛАЦА 
прОшЛО КрОЗ САВАМАЛУ

ЗАВршЕН „МИКСЕр“
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следећим категоријама за Миксер Десигн етикету, 
за Специјална признања за допринос дизајну у 
Селекцији за изложбу Young Balkan Designers.

на конкурсу Soundtruck представило се 17 
младих бендова из региона, од 82 колико се 
укупно пријавило на конкурс. Гласовима жирија 
за победника је одабран београдски бенд “Auf 
Wiedersehen”, који ће бити награђен комплетном 
продукцијом и промоцијом албума.
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Студио “Кришка” из Београда је крајем маја викенда оживео степениште поред 
“Манакове куће”, у оквиру пројекта Акупунктура града.
Пројекат се реализује у пет градова из региона: Скопље, Београд, Сарајево, 
Загреб и Сплит, градовима са заједничким историјским наслеђем који захтевају 
сличне интервенције у простору. Партнери из Србије су КЦ Град, Културни фронт 
и општина Савски венац, и из Хрватске Друштво архитеката Загреба, Друштво 
архитеката Сплита, Public Room из Сарајева и Скопља, “City Acupuncture” 
АКуПунКТуРА ГРАДА, пројекат финансиран од стране Еу из Програма Култура 
2007-2013.



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




