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Информатор о раду и животу градске општине савски венац

Већ по традицији, 
установљеној у неколико 
претходних година, 
наша општина  је и овога 
пута првог школског 
дана, 1. септембра, 

обрадовала око три стотине ђака-
првака са Савског венца лепим 
ранчевима препуним неопходног 
школског прибора. 

ранчеве су међу првима, ујутро, 
добили ђаци-прваци у ОШ 

„петар петровић Његош“ и ОШ 
„Исидора секулић“, а уручили су их 
председник општине Душан Динчић 
и бранимир Гајић, члан Општинског 
већа задужен за школство, односно 
бранислав пејчић, начелник 
Општинске управе и његова 
заменица Ивана петковић. 

Ученицима три школе са децу са 
посебним потребама, у којима 
настава почиње нешто касније, 
ранчеви су уручивани наредних дана.

РАНЧЕВИ НА ПОКЛОН 
ЂАЦИМА-ПРВАЦИМА

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ НА САВСКОМ ВЕНЦУ
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Информатор о раду и животу градске општине савски венац

Ова већ традиционална акција уприличена је осми пут и надам се да 
ћемо је наставити и убудуће, тако да већ сад можемо да обавестимо 
родитеље који ће своју децу уписивати у школу идуће године, да ће и 
њима општина обезбедити сличне поклоне

Душан Динчић
председник Градске општине Савски венац
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Информатор о раду и животу градске општине савски венац

Грађанске иницијативе 
доделиле су јубиларну, 
пету по реду „Младград“ 
награду намењену 
локалним самоуправама, 
омладинским групама и 

појединцима/појединкама који су 
највише допринели унапређењу 
положаја младих у локалној 
заједници и сарадњи између младих 
и локалне самоуправе . Ова награда 
додељена је у склопу прославе 
Међународног дана младих у 
Обреновцу. Овогодишња прослава 
одвијaла се у склопу фестивала 
„Лето у Обреновцу“ који организују 
Грађанске иницијативе и Фондација 
за младе Обреновца, уз подршку 
Министарства омладине и спорта.

Општина савски венац  је добила  
посебно признање за укупан 
допринос  унапређењу положаја 
младих у локалној заједници. Награда 
се додељивала у три категорије, и  
то:  локалној самоуправи за укупан 
допринос  унапређењу положаја 
младих у локалној заједници,  

локалној самоуправи за додељени 
јавни простор омладинској 
иницијативи у локалној заједници и 
организацији/неформалној групи/
грађанској иницијативи за допринос 
унапређењу сарадње између локалне 
самоуправе и младих.                       Иначе 
то је била одлична прилика  да се они 
који креирају и успешно организују 
живот младих мало друже и размене 
идеје и искуства из те области.  

- Жири за доделу награде „Младград 
2014“, коју су Грађанске иницијативе 
доделиле oпштини Савски венац 
као посебно признање за укупан 
допринос унапређењу положаја 
младих у локалној заједници, између 
осталих, су чинили представници 
Министарства омладине и спорта, 
Министарства државне управе и 
локалне самоуправе, Мисије ОЕБС-а 
у Србији, Немачке организација за 

техничку сарадњу 
– ГИЗ и Сталне 
к о н ф е р е н ц и ј е 
градова и општина 
– СКГО. Због чега 
имамо и част 
и обавезу да и 
убудуће бринемо 
о младима и 
фокусирамо се 
на решавaње 
њихових проблема 
- рекао је сава 
м а р т и н о в и ћ , 
п о м о ћ н и к 
п р е д с е д н и к а 
општине.

ПОСЕБНО ПРИЗНАњЕ 
ЗА САВСКИ ВЕНАЦ



www.savskivenac.rs 7

комунално уређење

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ПО 
МЕРИ САМИХ ПРЕДЛАГАЧА

У циљу успостављања још квалитетније сарадње са грађанима 
Савског венца, Градска општина Савски венац у склопу планирања 

буџета за 2015. годину, позива све заинтересоване становнике 
општине да представе своје предлоге капиталних пројеката чија је 

процењена вредност већа од 1 милион динара.

Пројекти који на овај начин буду достављени општини ући ће у 
процес детаљног разматрања, након чега ће бити донета одлука 
о њиховој реализацији, а у складу са начелима развоја локалне 

заједнице које заступа Градска општина Савски венац. 

На овај начин сви становници Савског венца узимају пуно учешће 
у креирању свог животног окружења и постају активни партнери у 

систему локалне самоуправе.

Да би се обезбедила потпуна транспарентност у квалификацији 
пројеката, као и целовит закључак о њиховој сврсисходности, о свим 

предлозима пројеката који буду представљени Градској општини 
Савски венац на основу овог позива, по закључењу позива одржаће 

се јавна расправа.

Информације о времену и месту одржавања јавне расправе биће 
правовремено објављене.

Рок за подношење предлога је 20. октобар 2014. године.

Предлагање и подношење предлога за пројекте вршите преко 
формулара који се попуњавају на веб страни Градске општине 
Савски венац: http://www.savskivenac.rs/start.php?pageid=121

Све додатне информације обезбеђене су позивом на 011/2061-800
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На дванаест локација на територији Градске општине Савски венац започето је комунално уређење јавних места 
(пролаза, степеништа, парцела, итд.) на основу доспелих захтева становника општине. Према опредељеним средствима и 
приспелим захтевима ГО Савски венац направила је план извођења бројних радова на различитим локацијама.

Решавање проблематичних ситуација у непосредном окружењу, а на које указују грађани својим жалбама и захтевима, 
пример је добре комуникације између локалне самоуправе и њених житеља. С обзиром да је реч о трајној акцији сви 
заинтересовани грађани општине Савски венац могу у сваком тренутку да контактирају општину како би правовремено 
били обавештени о начину решавања комуналних питања у њиховом делу општине. Радови се спроводе на следећим 
локацијама:

• Теодора Драјзера број 2 (гелендери на степеништу ради безбеднијег кретања старијих особа)
• Андре Николића број 33 (реконструкција пролазне стазе кроз парк)
• Савска број 33/1 (уређење заједничког дворишта)
• љутице Богдана број 2, вртић „Дуга“ (уређење прилазног степеништа)
• Краљице Наталије број 8-12 (рашчишћавање локалне депоније и заштитна ограда на парцели)
• Војводе Миленка број 33 (уређење заједничког дворишта испред ОШ Петар Петровић његош)
• Хумска број 16 (изградња степеништа и пролаза за инвалиде)
• Малешка и Гучевска и улица Стевана Филиповића 29 (постављање инфотабли за обавештења у локалној заједници)
• Теодора Драјзера број 4б (асфалтирање колског прилаза)
• Косте Главинића бб (заштитна ограда на јавној површини) 

ЛЕТњЕ СРЕЂИВАњЕ

РЕАГОВАњА НА ЗАХТЕВЕ И ПРЕДЛОГЕ ГРАЂАНА 

Постављена нова заштитна ограда 
на јавној површини у блоку „Удбине 
зграде“ на Сењаку - Косте Главинића бб
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комунално уређење

Почетни радови на 
изградњи степеништа 
и стазе за инвалиде у 
Хумској 16

Запуштена и небезбедна 
стаза кроз парк на 
Топчидерској звезди где 
почиње реконструкција 
на захтев групе станара из 
оближње Истарске улице - 
Андре Николића 33

Иако у укупном збиру општинских радова комунално уређење појединачних 
локација може да не делује као доминантна тема, требало би имати на 
уму да су то све захтеви грађана којима одређене ситуације делују веома 
проблематично и морају да се реше. Ово су дословце “ситнице које живот значе”.

Бранимир Гајић
члан Општинског већа
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Делегација Градске општине Савски 
венац посетила је крајем јула 
општину Праг 5 у оквиру програма 
ЕУ „Europe For Citizens“. Ова узвратна 
посета је уследила након посете 
Београду и Савском венцу делегације 
из Прага 5 од 3. - 6. јуна 2014. године. 
Чешку делегацију су чинили  Jiri Vi-
tha, одборник у Скупштини општине 
задужен за ЕУ пројекте и Karel Novo-
tny, одборник у Скупштини општине 
задужен за школство.

током боравка у прагу делегација 
Градске општине савски венац детаљно 
је упозната са функционисањем 
локалне самоуправе прага 5, системом 
рада локалне самоуправе у републици 
Чешкој и приоритетом  у раду ових 
институција, као и пројектима које 
спроводи ова локална самоуправа. 

током три дана интензивног програма 
чланови делегације Градске општине 
савски венац сусрели су се са 
представницима и запосленим на 
свим нивоима општинске управе 
прага 5.  У добро организованом 
програму, у пратњи домаћина, 
обављено је више разговора 
са руководећим тимом прага 5 
састављеног од три потпредседника 
општине:  Petrom Lachnitom, 
првим потпредседником и две 
потпредседнице Nadja Kratochfilova 
и  Marie Ulichova-Hasnikova.  Наиме, 
општина праг 5 има четири члана 
већа, али је зато улога одборника у 
скупштини кроз комисије велика, јер 
су укључени у текући рад општине, у 
управљања радом општине. 

сви чланови Већа и председник 
општине су истовремено и oдборници 

у локалном парламенту, што је пракса 
која је код нас напуштена. 

праг 5 је централна општина главног 
града републике Чешке, има око 
85.000 становника и буџет који је 4 
пута већи од буџета Градске општине 
савски венац, с тим да исти може да се 
допуњује продајом имовине локалне 
самоуправе у виду станова. До сада 
је праг 5 на овај начин допунио своје 
изворе финансирање продајом 1000 
станова, а у власништву има још толико 
непокретности ове врсте. 

За делегацију савског венца 
организован је обилазак свих 
делова општинске управе и више 
мултимедијалних презентација о 
Општини  и начину рада ове локалне 
самоуправе.  

У ПОСЕТИ 
ОПШТИНИ ПРАГ 5

ПРОГРАМ „EuropE For CitizENs“
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Информатор о раду и животу градске општине савски венац

Сарадња градске општине Праг 5 из Републике Чешке и Савског венца 
је успостављена. Договорено је низ акција на пољу културе и спајања 
младих људи две општине. Циљ је да заједно, као партери, конкуришемо 
и добијемо више пројеката ЕУ и тако у што краћем временском периоду 
покажемо ефекте ових наших напора. Размена искустава о свим 
питањима, поготову о путу који је Праг 5 прошао на путу Републике 
Чешке ка ЕУ, је додатна користи од овог вида сарадње. То ће бити стална 
тема и у будућности, јер нам омогућава да сагледамо пут који је испред 
нас на путу ка ЕУ, да се поставимо што боље, да искористимо предности 
и избегнемо или умањимо негативе ефекте на овом путу за локалне 
самоуправе као што је Савски венац. 

Душан Јевтић, члан Већа Градске општине Савски венац

праг 5, са централним урбаним 
делом, зеленим појасом који се 
простире ка аеродрому и реком 
Влтавом на коју се ослања, је 
општина веома слична са Градском 
општином савски венац. На његовој 
територији је главни медицински 
центар у Чешкој, који  је по 
слободној процени  исте величине 
као београдски. 

током разговора договорено је да 
се сарадња двеју општина Градске 
општине савски венац и праг 5 
стави у дугорочни оквир, па је стога 

потписан и споразум о намерама 
између две општине.

- Од сарадње наше општине и 
општине Праг 5 очекујем много, 
обе општине су веома сличне, то 
су градске општине са сличним 
надлежностима и проблемима. 
Пре свега очекујем размену идеја и 
искустава, повезивање културних, 
спорских и других пројеката, све са 
циљем бољег живота грађана ове 
две локалне самоуправе - рекао 
је предраг Кузмановић, заменик 
председника скупштине општине.
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Председник Градске 
општине Савски венац 
Душан Динчић и 
његова екселенција, 
амбасадор Израела 
у Србији Јосеф Леви 

открили почетком августа спомен-
обележје жртвама страдалим у 
Београду током 1942.године. Управо 
са места где је постављен споменик, 
из улице Браће Крсмановића 
заустављао се камион-гасна комора 
„Душегупка“, у ком су се налазили 
јеврејски затвореници из логора 
Старо сајмиште, да би у кабину био 

пуштен смртоносни гас. Дневно 
је камион којим су управљали 
немачки есесовци превозио жртве 
и до три пута, а за нешто више од 
два месеца на овај начин мучки је 
убијено око 6300 људи, највише 
жена и више од 1100 деце.

28. априла Градска општина 
Савски венац поставила је на овом 
месту Спомен плочу као први 
корак у уређењу меморијалне 
целине, најавивши током лета 
откривање овог споменика. На 
самој церемонији откривања 

спомен обележја говорили су 
чланови општинског тима који су 
предложили и реализовали ову 
идеју др.Јасмина Ђокић помоћник 
председника општине Савски венац 
и члан општинског већа Бранимир 
Гајић као и потпредседник јеврејске 
општине у Београду Данијел 
Богуновић и професор Никола 
Шујица председник жирија за 
избор решења спомен обележја уз 
ауторке идејног решења архитекте 
Ану Корицу Шаљић и Константину 
Марсенић.

ПОСТАВљЕН СПОМЕНИК 
ЖРТВАМА “ДУШЕГУПКЕ”
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Градска општина Савски 
венац прославила је данас 
своју општинску славу 
Светог Стефана Деспота 
српског. Сечење славског 
колача обавио је Владика 

славонски Јован Ћулибрк.

Владики је у сећењу славског колача 
помогао и старешина Вазнесењске 
цркве Арсеније Арсенијевић.

Церемонији су присуствовали и 
председника Градске општине 
Савски венац, Душан Динчић, и 
други општинских руководиоци и 
службеници.

ОБЕЛЕЖЕНА НОВА 
ОПШТИНСКА СЛАВА 
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Градска општина Савски 
венац је, на иницијативу 
новоформиране  одборничке 
групе “Доста је било – Саша 
Радуловић”, поставила 
принцип транспарентности 

међу главне приоритете у свом 
функционисању. 

На сајтовима Градске општине савски 
венац,  Јп пословни простор савски 
венац и Дечјег културног центра мајдан 
објављују се периодични извештаји о 
трошењу буџета општине и правних 
лица која су у њеној надлежности, 
као и сви са њима повезани уговори 
који су на снази. такође ће бити 
објављене биографије свих општинских 
функционера, чланова управних и 
надзорних одбора.

Општина савски венац, ДКЦ мајдан 
и Јп пословни простор савски венац 

објављивањем ових извештаја и уговора 
постају први примери успостављања 
потпуне транспарентности у раду 
државних органа,у уверењу да је она 
најбољи и најјефтинији инструмент 
у борби против корупције и њеној 

превенцији.

Овим мерама додатно је истакнут важан 
принцип деловања којим се општина 
и до сада руководила, објављивањем 
поступака свих јавних набавки, 
инвестиционих планова и пројеката, 

регулационих и урбанистичких планова, 
листа инспекцијских извршења, као и 
информатора о раду општине са свим 
пратећим документима.
Градска општина савски венац позива 
све заинтересоване да се активно 
укључе у процес даљег отварања 
општине ка грађанима достављањем 
својих предлога, иницијатива и 
проблема са којима се сусрећу.

СПРОВЕДЕН ПРИНЦИП 
ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

Верујемо да је спровођење принципа транспарентности у раду 
општине најбољи инструмент у превенцији корупције.

Владимир Јокановић, помоћник председника општине

Одборничка група “Доста 
је било – Саша Радуловић” 
формирана је на седници 

Скупштине општине у мају ове 
године. Групу чине одборници 

Андријана Аврамов и 
Александар Павловић.
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Об е л е ж а в а њ е 
стогодишњице од 
почетка Првог светског 
рата настављено је у 
Кући краља Петра , где 
је одржана промоција 

књиге „Битка на Јадру“. 

Промоција је планирана тако да се 

обележи изузетно важан јубилеј 
новије српске историје 100 година 
од битке, као и веза између предака 
и потомака преко потребна у сваком 
времену на овим просторима.

Подсећања ради књига „Битка на 
Јадру“ издата у оригиналу 1924.
године представља епохално дело 

генерала српске војске Живка Г. 
Павловића и до данас важи за 
најбољу књигу о најпознатијој српској 
битци и победи у Првом светском 
рату. Издање је временом постало 
изузетна реткост, али захваљујући 
иницијативи пуковника Војске Србије 
др. Зорана Крсмановића, ове године 
је, на стогодишњицу од битке, урађен 

РЕПРИНТ КАПИТАЛНЕ 
КњИГЕ “БИТКА НА ЈАДРУ”

СТОГОДИШњИЦА ВЕЛИКОГ РАТА 
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пуни репринт који прати и посебан 
комплет оригиналних војних мапа 
терена на којима се одиграла битка.

Градска општина Савски венац је 
сагледавши вредност овог књижевног 
дела и могућности да се историја 
нашег народа приближи и данашњим 
генерацијама помоћу репринта 
финансијски подржала овај пројекат 
и омогућила поновно штампање 
књиге и мапа.

На промоцији су говорили члан 
општинског већа ГО Савски венац 
Бранимир Гајић, унука генерала 
Живка Павловића Видосава 
Ибрахимпашић Павловић, пуковник 
проф. др. Зоран М. Крсмановић 
пореклом из Јадра, историчар Миле 
Бјелајац, Марко Симендић доцент на 
Факултету политичких наука. Поред 
њих промоцији су присуствали бројни 
гости укључујући начелника Војне 
академији у Београду, пуковници и 
адмирали у пензији и многи други.
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Богат летњи програм 
обележио је претходна 
три месеца у општинској 
установи културе, Дечијем 
културном центру 
„Мајдан“ и Кући краља 

Петра Првог. 

Кућа краља петра првог понудила je  
љубитељима уметности квалитетне 
програме: Годишњу изложбу вајара 
србије, изложбу „мутекс“, професорки 
уметничког универзитета „мусашино“ 
из токија, самосталну изложбу Јована 
пантића, Документарну изложбу о 
стварању савремене уметности у 
Галерији сКЦ-а, ауторке биљане томић. 

У току јина и јула, програмима у трајању 
од месец и по дана, обележена су два 
јубилеја значајна за новију српску 
историју: 170 година од рођења Краља 
петра првог и 100 година од почетка 
првог светског рата. програм „портрет 
Краља петра“, који је објединио оба 
јубилеја, чинили су трибински програм, 
једнодневна изложба Дневника 
Краља петра првог, концерт Вокалне 
грађанске лирике прослављене 
композиторке и пијанисткиње Вере 
миланковић, са соло певачицом 
Илеаном милић, филмске пројекције... 
стручним вођењима кроз Кућу краља 
петра првог и  меморијалну собу са 
задовољством смо упознали децу, 

студенте и грађане са историјатом 
Куће и специфичностима сталне 
поставке. Јул месец, између осталог, 
обележила је премијера позоришног 
комада „бајкохолик“, по тексту 
милене Ђорђевић, у режији милана 
Ковачевића. Летње вечери ове сезоне 
ће остати запамћене по концертима 
Краљевских гудача светог Ђорђа, 
ансамбала „ренесанс“, „Флауто 
Долче“, „бели анђео“... Упознавали 
смо публику са светским културама, те 
смо угостили будистичког монаха из 
Немачке. Недељом смо посетиоциома 
пружили прилику да се рекреирају 
на бесплатним часовима јоге. У 
аткрактивним програмима уживали 

ЛЕТО НА СЕњАКУ
ИЗЛОЖБЕ, РАДИОНИЦЕ, ПРЕДСТАВЕ...
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су суграђани са савског венца, али и 
посетиоци из свих делова београда и 
србије.

„мишмаш лето баш“ био је назив 
овогодишњег дечијег летњег 
програма ДКЦ „мајдан“. током два 
месеца више од хиљаду деце имало 
је прилику креативно да се изражава 
и бави спортским активностима 
на бесплатним програмима и 
радионицама током целог дана.  
Фотографија, сликање, дизајн, 
роботика, страни језици, атлетика, 
одбојка, кошарка, аикидо, тенис само 
су део богате понуде за најмлађе 
суграђане. поред спортског програма 
за децу су организоване и радионице 
о здравој исхтрани као и здравим 
стиловима живота. 

разноврсном и богатом програму 
својим учешћем допринели су 
многобројни сарадници:  Школа језика 
„Креативе“, мала школа електронике, 
спорткидс, аикидо клуб „Кошава“,  
Јога центар „Шакти“, тениски клуб 

„Викторија“ – у организацији дечијих 
програма, док је Кућа краља петра 
првог овог лета сарађивала са 
Удружењем вајара србије, УЛУс-ом, 
Центром за ликовно образовање 
„Шуматовачка“, професорима са 
одељења за историју Филозофског 
факултета у београду, Задужбином 
Краља петра првог са Опленца, 
Видојем Голубовићем и Удружењем 
ратних војних добровољаца 1912-1918, 

београдским летњим фестивалом, 
Уметничким удружењем арт Линк и 
многим уметницима и појединцима.

Дечији културни центар „мајдан“ и 
Кућа краља петра првог завршавају 
припреме за предстојећу сезону у 
којој ће својим суграђанима понудити 
разноврстан, богат и занимљив 
програм.

Милена Ђорђевић, Зорана Бећић, Маја Ранђић и Милан Ковачевић

 Концерт Краљевксих 
гудача Светог Ђорђа

Студенти архитектуре на стручном вођењу кроз Меморијалну собу
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Фестивал „Пропелер“ наставља свој живот и постаје традиционална 
манифестација на културној мапи Београда. Намере оснивача и 
продуцента фестивала ДКЦ „Мајдан“, као и Општине Савски венац, и 
даље остају при увођењу савременог модела концепта „Пропелера“ и 
трагању за иновативним приступима у приближавању културе деци.

Иван Југовић, 
директор ДКЦ „Мајдан“ и иницијатор фестивала „Пропелер“

ПРОПЕЛЕР - дечији фестивал у 
продукцији ДКЦ „Мајдан“ одржаће 
се ове године, по други пут, од 19. 
до 21. септембра. Идеја Мајдановог 

тима је да окупи сараднике ДКЦ 
„Мајдан“, самосталне ствараоце, 
организације и установе културе у 
заједнички пројекат, чија је основна 
крактеристика иновативан приступ 
у раду са децом. Фестивал ће се 
реализовати у форми радионица и 
јавних презентација из поља науке, 
филма, књижевности, дизајна, 
савремених медија, архитектуре, 
спорта... Циљ фестивала је да 
подигне свест јавности о новим, 

модерним методама едукације 
деце, чиме би се поставили темељи 
за позитивне социјалне промене у 
друштву. 
Мисија Мајдановиг тима је да 
својим програмима омогући деци 
да кроз игру и непосерадан рад 
са уметницима, спортистима и 
предавачима препознају сопствене 
потенцијале и интересовања, те 
на тај начин активно учествују у 
обликовању сопствене будућности.

ПРОПЕЛЕР – MAЈДАНОВ 
ДЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ
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пре неколико година 
добиле смо идеју да 
продајемо освежење 
на улици, али смо 
биле много мале да је 
спроведемо у дело. е па 

сада је прави тренутак за прављење 
лимунаде, причају гимназијалке 
Наталија (16) и сара (17) док хладну 
воду мешају са исцеђеним лимуном у 
Улици кнеза милоша.

Ове две девојке решиле су да помогну 
суграђанима у борби са врућином, али 
и да зараде џепарац.

- И нама је вруће, али боље да смо овде 

него да код куће 
седимо скрштених 
руку. рекле смо и 
другарима да дођу, 
али неће још док је 
овако топло, можда 
мало касније, кад 
захлади - кроз 
смех објашњава 
Наталија Кика, 
иначе ученица 
другог разреда 
треће београдске 
гимназије.

Њена другарица и 
“сувласник” штанда 

ДА ЛИ СТЕ ПРОБАЛИ 
ЛИМУНАДУ ИЗ КОМШИЛУКА?

“Лимонето” сара пантић похађа 
четврти разред гимназије „свети 
сава“, истиче да је ово најбољи начин 
да проведу летњи распуст.
- можда смо се касно сетиле, лето 
већ пролази, а 1. септембра крећемо 
у школу, али боље да смо и сада ту 
него да чекамо још коју годину - додаје 
сара.

На питање како су добиле место за 
штанд на општини савски венац, 
девојке се кроз смех утркују која ће пре 
да исприча.
- Овако... Ушле смо у општину и 
рекле вратару шта нам треба, а он 
нас је упутио на суседну зграду у 
којој је пословни центар. тамо су нас 
примили, али су нас вратили у зграду 
поред. На крају помогли су нам да 
саставимо захтев и да га упутимо 
званично општини и на већу су, седам 
дана касније, изнели наш план. после 
укупно 14 дана, оствариле смо нашу 
замисао - кажу девојке и истичу да су 
веома захвалне општини што су им 
тако брзо изашли у сусрет.

ако им овај предузетнички подухват 
на крају месеца донесе профит, две 
девојке најављују појачање догодине: 
грејпфрут, поморанџе, лимету...

О њиховом предузетничком подухвату 
позитивно мишљење имају и у општини 
савски венац. “Обрадовали смо се 
њиховим потезом! Донеле су идеју, 
уложиле време и без субвенција других 
успеле у томе. Локална заједница је ту 
да помаже, али млади су ти који треба 
да покрену иницијативу. Јако ми је 
драго што ће се за њихов потез чути, 
јер млади треба да виде да су њихове 
идеје оствариве”, каже Душан Динчић, 
председник општине савски венац.
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Проширење дизајн 
инкубатора 
НОВА ИСКРА 
Овај инкубатор је  званично 
отворен 6. децембра 2012, у оквиру 
мултифункционалног радног простора 
у центру београда уз подршку  
општине Савски венац у склопу идеје 
да се помогне младим појединцима 
и фирмама да започну свој бизнис.  
Нова Искра данас ради и сарађује са 
великим бројем приватних и јавних 
институција, као и са стално-растућом 
заједницом од преко 250 креативних 
појединаца из читавог региона 
Југоисточне европе. поред редовних 
едукативних програма којих је до 
сада реализовано око 100, платформа 
Нове Искре интегрише више нивоа 
активности, укључујући иновациону 
платформу која обухвата едукативне 
програме и локалне и међународне 
пројекте из поља креативности, 
иновација и друштвено-одговорног 
дизајна и услуге и едукацију из 

домена креативног пословања. 
До 25 дизајнера различитих профила, 
који се бирају сваког новембра на 
основу отвореног позива, добијају 
прилику да користе погодности радног 
простора Нове Искре на бази месечне 
чланарине. Они добијају прилику да 
користе простор по бенефицираној 
цени од 100 еУр месечно и имају на 
располагању све просторне и теничке 
капацитете Нове Искре, као и подршку 
менаџмент тима и предност учешћа 
у нашим програмима. Ове јесени, 
капацитети се проширују са 25 на 
укупно 39 радних столова, па овом 
приликом најављујемо Нова Искра      
”Data Lab” који ће пружати подршку 
фриленсерима, стартап компанијама 
и младим стручњацима из домена 
дигиталних стартапа, развоја wеб 
решења и онлине сервиса. У питању 
је логичан наставак „Designers Lab„ 
сегмента, који је до сада пружио 
радни простор за преко 60 младих 
професионалаца. Кроз сарадњу са 
партнерима из британске компаније 
Arbor, на располагању ће бити нових 

90 м2 на доњем нивоу са додатних 
14 радних јединица. Уређење новог 
сегмента простора такође потписује 
архитектонски студио петокрака, а 
Нова Искра га реализује у сарадњи са 
бројним техничким партнерима. 

www.novaiskra.com

НОВА ЕВРОПСКА САРАДњА ИЗМЕЂУ 
УМЕТНИКА У КЦ ГРАДУ
КЦ ГРАД, Европски центар за културу и дебату, је настао на иницијативу 
Културног Фронта Београд и Фелиx Меритис фондације из Амстердама. 
Захваљујући подршци Министарства иностраних послова Холандије кроз 
програм МАТРА и београдске општине Савски венац, по први пут код нас један 
објекат индустријског наслеђа постаје место културних дешавања.

Frontiers retreat srbija
почетком августа 2014. у организацији Културног Фронта/ Кц Града почела је реализација 
петогодишњег европског пројекта Frontiers retreat. први гости су уметници из Француске, 
Шпаније, Финске, србије и Велике британије који ће од августа до краја октобра боравити 
у србији. поред београда њихово уметничко истраживање на тему екологије одвијаће се у 
уметничким колонијама у Злакуси, ечкој и сирогојну. Инспирацију ће покушати да нађу и у 
сусретима са домаћим уметницима али и стручним сарадницима који се баве екологијом, 
ботаником, физиком и историјом.
први сусрет под радним називом Инкубатор који ће окупити све актере пројекта 
одрзаће се од 2. до 6. октобра у београду и сирогојну.
Frontiers retreat је платформа која у оквиру нове европске мреже негује 
мултидисциплинарни дијалог о еколошким питањима. мрежа окупља уметничке 
резиденцијалне програме, уметничке и образовне организације, уметнике, 
стручњаке из различитих дисциплина као и ширу публику. 
пројекат се реализује уз подршку еУ програма за културу 2013 – 2018 и подржан је 
од стране Француског Института у београду.
www.gradbeograd.eu http://www.hiap.fi/
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ПЕТ ГОДИНА 
СРПСКЕ ФИЛМСКЕ 
АСОЦИЈАЦИЈЕ
Ово независно и непрофитно 

професионално удружење 

смештено у Бизнис центру #47

Српска филмска 
асоцијација (сФа) 
обележила је у јулу пет 
година постојања. Ово 
независно и непрофитно 
професионално удружење 

смештено у Бизнис центру #47, 
окупља више од 80 чланова из редова 
филмских студија, продуцентских 
кућа, фрееланцер-а, сарадника и 
пружалаца услуга који на било који 
начин учествују у производњи и 
промоцији филмова. српска филмска 
асоцијација је једини „film commission“ 
у целом региону југоисточне европе, 

и члан је међународне асоцијације 
филмских комисија аФЦИ (Association 
of Film Commissioners International) и 
члан европске асоцијације филмских 
комисија еУФЦН.

Од 2009. године када је основана по 
угледу на тзв. филмске комисије (film 
commission), сФа ради на промоцији 
и развоју Србије као дестинације за 
међународне филмске и ТВ пројекте,  
пружајући информације и подршку 
свим заинтересованима који би 
желели да снимају у нашој земљи. 

током овог периода, остварено је 
преко 50 милиона евра инвестиција у 
србији кроз стране филмске пројекте 
чланова асоцијације, чији приходи 
су увећани три пута. Креиран је први 
wебсајт са свим информацијама о 
продукцијској понуди србије и онлине 
базом филмских локација са преко 
3000 фотографија. Организовано 
је 11 јавних догађаја и 12 наступа 
на међународним маркетима, 
фестивалима и конференцијама.   

међу бројним активностима српске 
филмске асоцијације издваја се „ Film 
friendly program “ - развој пословног 
окружења наклоњеног филмској 
индустрији, што подразумева увођење 
стандарда у процедуре издавања 
дозвола за снимање кроз сарадњу 
са државним органима, државним 
установама, локалним самоуправама, 
јавним предузећима и сертификацију 
ових организација као „ Film friendly“.

До сада је сертификовано 25 локалних 
самоуправа, јавних предузећа и 
институција из целе србије. Једна од 
две сертификоване општине јесте 
Општина Савски венац, која је статус 
„ Film friendly “ стекла у првом кругу 
сертификације 2013. године. 

Почетком марта 2014. на територији 
општине Савски венац сниман 
је амерички шпијунски трилер „ 
Newcomer “ за који су коришћене 
локације у КЦ Граду и Загребачкој 
улици.
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Моје име је Дениз Тели… 
Имам 23 године, студирам психологију у граду Бурси, 
у Турској. Обожавам да читам књиге, да путујем и 
истражујем нова места. Дошла сам у Београд да 
волонтирам на пројекту „Социал Царе“, преко АИЕСЕЦ 
међународне студентске организације која нуди 
могућност одласка у иностранство и волонтирања на 
друштвено – одговорним пројектима широм света, а то
 је прилика коју не треба пропустити.

МЕЂУНАРОДНА СТУДЕНТСКА 
САРАДЊА у БЦ#47
ИНТЕРВЈУ СА ДЕНИЗ ТАЛИ – 
СТУДЕНТКИЊОМ НА ЛЕТЊОЈ 
РАЗМЕНИ У СРБИЈИ
Дениз Тали, пореклом из Турске, била 
је последњих шест недеља практикант 
у Србији на друштвено – одговорном 
пројекту „SOCIAL CARE“ у оквиру АIESEC 
канцеларије  У Бизнис центру  BC#47. 
Прочитајте њене утиске и успомене које 
носи из наше земље назад и утицај који је 
остварила док је боравила у њој. Некада 
делује да странци цене и воле више наше 
вредности и културу, него ми сами.

Изабрала сам србију зато што сам била овде 
неколико дана у априлу, и јако ми се допало. 
али тих неколико дана није било довољно да 
истражим град, упознам београђане и научим 
нешто о животу овде. тако да сам тражила 
волонтерско искуство у европи, а надала 

сам се да ћу доћи баш у србију. пронашла сам „Social care“ 
пројекат и пријавила се.

три дана након мог доласка у београд, отишла сам у камп 
да радим са децом, узраста од шест до осамнаест година, 
и било је то дивно искуство за мене. Имали смо мноштво 
различитих заједничких активности, играли смо, цртали, 
певали, ишли на паинтбалл… И вратила сам се из кампа 
прошлог викенда. Упознала сам друге иностране волонтере 
као и чланове тима „Social care“  пројекта. стално смо 
заједно, они су моји водичи, помажу ми да упознам град и 
историјска места.

У кампу сам радила са децом која су имала рак у једном 
делу зивота. било ми је тешко зато што су пролазили кроз 
то искуство и мислила сам да они нису позитивни и да им 
се нећу допасти. али сам схватила да су они, оптимистицни, 
активни, насмејани, пријатељски расположени ,и сви су 
збијали шале на раћун њихових болести и ограничења. 
схватила сам да није неопходно живети без потешкоћа да 
бисмо били срећни, и да то што је неко имао неку болест 
– не значи аутоматски да мора бити несрећан. све је у 
осећањима. У кампу сам радила са два психолога и научила 
сам много од њих.

Овде има много волонтера из иностранства, али ја волим 

да се дружим са србима, свиђају ми се као народ. Волим 
да проводим време са људима са мог пројекта и осталим 
члановима АIESEC.а у београду. Култура није толико 
другачија у поређењу са турском, али обожавам овај град 
зато што не спава и зато што се увек нешто дешава. Због 
свега тога сам стално пуна енергије.

Дивно се проводим и већ имам сјајне успомене. Јако сам 
срећна што сам овде и што сам имала прилику да упознам 
све ове људе. Волим их и волим да проводим време са њима 
у београду. Што се тиче планова за будућност, желим да 
будем психолог, али се још увек нисам одлучила за одређену 
област. Једина сигурна ствар је да желим да радим са децом 
или тинејџерима. Ово волонтерско искуство ми је показало 
да сам подобна за тај посао. 
Хвала аИесеЦ-у на томе.

Пројекат под називом „social care“  има за циљ здравље 
и социјалну заштиту деце, и организује се у сарадњи са 
болницама, клиникама и организацијама које су укључене 
у рад са одређеним социјално угроженим групама. Кроз 
интерактивне радионице заједно са хуманитарним 
догађајима, организоване од стране иностраних студената 
волонтера, желимо да пружимо подршку породицама 
и деци којој је потребна специјална нега и пажња. Деца 
и родитељи имају прилику да прођу кроз радионице 
едукативног, мотивационог и анимационог карактера, 
прилагођене одређеним узрастима и направљене у сарадњи 
са нашом организацијом. 
Овог лета широм србије учествоваће преко 35 волонтера из 
енглеске, саД-а, Кине, Ирске, туниса, турске, Шпаније, египта 
и многих других земаља. египта и многих других земаља.

AiЕsEC У BC#47
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БИЗНИС ЦЕНТАР _BC #47
EДУКАЦИЈА МЛАДИХ 
ПРЕДУЗЕТНИКА:

ПОЧИњУ ПРИЈАВЕ ЗА ТРЕЋУ 
ГЕНЕРАЦИЈУ #СТАРТАП 
АКАДЕМИЈЕ у BC#47

#startap Akademija#, школа 
технолошког предузетништва кроз 
коју су у последње две године 
прошли неки од најактивнијих и 
најуспешнијих домаћих стартапа, 
почела је званично да прима 
пријаве за своју трећу генерацију. 
Овогодишња генерација #Startap 
Akademijе#, почеће са радом 18. 
октобра у бизнис центру BC#47, 
трајаће 8 недеља, и у њој ће своје 
место наћи укупно 30 будућих 
предузетника.
Као и до сада, #Startap Akademija# 
је намењена свим технолошким 
предузетницима и онима који то 
желе да постану, без обзира на 

то да ли су тренутно студенти, 
запослени или су већ започели 
своје предузетничке каријере. За 
учешће у програму није потребно 
претходно предузетничко искуство 
или конвенционално, факултетско 
образовање – довољни су идеја и 
визија, добар тим, и амбиција да 
креирате технолошке производе и 
услуге од глобалног значаја.

током прве две генерације #Star-
tap Akademijе# кроз програм је 
прошло око 60 полазника који 
су имали прилике да раде са 
десетинама предавача и ментора 
регрутованих из редова успешних 
предузетника, стартап едукатора 
и инвеститора. полазници #Star-
tap Akademijе# су покренули 9 
стартапа који још увек раде и 
расту, а о њиховим успесима 
често имате прилике да читате 
на  Start it-у”. Један од њих је и 
FishingBooker, који ће у септембру 
имати прилике да се представи 

Techcrunch Distrupt-у, једном од 
највећих светских стартап догађаја.
#Startap Akademija# креће са 
радом 18. октобра, трајаће 
8 недеља, а предавања ће 
се одржавати сваког уторка 
и четвртка у поподневним и 
вечерњим терминима, као 
и суботама, када нас очекују 
целодневне радионице. 
број полазника је ограничен на 30, 
а рок за пријаву је 24. септембар.
Цена програма је субвенционисана 
од стране покровитеља 
и пријатеља програма, а 
изабрани полазници ће плаћати 
партиципацију у износу од 250 
евра (за пријаве до 7. септембра), 
односно 300 евра, у динарској 
противвредности на дан уписа.
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Одред извиђача 
„Франце Прешерн“ 
основан је давне 
1957. године. Делује 
на територији 
Београда, општина 

Савски Венац, МЗ „Дедиње“, са 
матичном основном школом 
„Војвода Радомир Путник“ и 
средњим школама: iV Београдском 
гимназијом и Школом за дизајн. 
Седиште одреда, тј. извиђачки 
стан се налази у просторијама 
МЗ „Дедиње“ у ул. Булевар Мира 
29. До сада је кроз одред прошло 
и много тога корисног научило 

преко 6.000 младих, претежно од 
9 до 15 година. Одред је добитник 

и највиших признања Савеза 
извиђача Србије и Југославије.

Одред је до сада пропутовао доста 
земаља и упознао много пријатеља 

НАУЧИМО ДЕЦУ ДА 
ПОШТУЈУ ПРИРОДУ

ОДРЕД ИЗВИЂАЧА „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН“

ПОСЕТИТЕ 
WWW.sCoutFp.orG

И САЗНАЈТЕ СВЕ ШТО 
ВАС ЗАНИМА О ОДРЕДУ 

ИЗВИЂАЧА „ФРАНЦЕ 
ПРЕШЕРН“
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- извиђача из целог света. Одред је 
обишао следеће земље: бугарску, 
румунију, мађарску, аустрију, Чешку, 
словачку, пољску, Истоцну и Западну 
Немачку, русију, Италију, Француску, 
свајцарску, белгију, турску, тунис, 
енглеску, Кипар, Израел, египат, 
Швајцарску, Грчку, Шпанију, Ватикан, 
сан марино, монако, андору и саД.

Од 1991 - 2001. године (најтежи период 
у нашој земљи) одред је скоро сваке 
године путовао у иностанство и то у 
већини земаља - без плацања виза 
и за веома мале паре. само у Грчку 
одред је за то време путовао шест 

пута -без плаћања виза и никада нико 
није одбијен. то се исто десило и са 
Француском, Италијом, монаком, 
Шпанијом, аустријом, андором и 
Хрватском. скоро сваке године одред 
је поред путовања организовао и 
таботровања.
- Наш циљ је одвести децу у 
природу и научити их да је поштују 
и за своја поколења оставити је што 
чистију, лепшу и мање девастирану. 
Покушавамо да их научимо да ми све 
што имамо у природи позајмљујемо 
од наше деце и унука - каже Драгослав 
барбарић барба, старешина одреда 
„Франце прешерн“.
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Поводом обележавања 
стогодишњице од 
почетка Првог светског 
рата општина Савски 
венац покренула 
је иницијативу за 

креирање јединственог онлине и 
штампаног водича кроз улице на 
којима су испаљени први меци 
четворогодишњег сукоба. Ускоро би 
на адреси www.сетњавека.рс требало 
да се појави илустративна мапа која за 
циљ има да становницима овог дела 
града и туристима дочара, пре свега 
друштвену атмосферу тог времена.

Чланови истраживачког тима удружења 
грађана „тачка комуникације“ 
протеклих неколико месеци сакупљали 
су фото и писане материјале из 
сачуване документације, писане 
литературе, новинских чланака, 
приватних и јавних архива о томе како 
су живели савамалци почетком 1914. 

године. садржај мапе обухвата велики 
број илустративних информација о 
свакодневици заједнице, култури 
њених становника и променама које 
су наступиле услед првих окршаја који 

су се догодили баш на самој савској 
обали. подељн је у три целине које се 
односе на време пре почетка рата, сам 
почетак и београд под бомбама.

Основна мапа на српском и енглеском 
језику биће допуњена и ознакама у 
простору које ће корисницима пружати 
више информација о догађају или месту 
за које су везани. За оне који користе 
интернет и смарт уређаје, доживљај 
ће бити потпун јер ће се на поменутој 
адреси наћи опширнији описи 
догађаја, локација и личности важним 
за контекст о којем се говори. такође, 
делом уз помоћ општине савски венац 
јавности ће бити доступна и обимна 
фотодокументација из овог времена 
када је београд у свом успону прекинуо 
почетак Великог рата. Вероватно 
најзанимљивији део прикупљене 
грађе, представљају огласи и дневнички 
записи из тог времена који ће такође 
бити део укупне презентације пројекта.

За све оне који на овај начин буду 
желели да обиђу савамалу данас, 
посебно су обележена места која 
представљају материјално наслеђе 

КАКО ЈЕ ЖИВЕЛА САВАМАЛА 
УОЧИ ПОЧЕТКА ВЕЛИКОГ РАТА 

ШЕТњА КРОЗ ВЕК
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града из тог времена. Ове локације не налазе се у званичним 
туристичким водичима и приче кроз које води „Шетња 
века“ нису део редовног школског образовања и зато је 
важно да се и та страна историје сачува и учини доступном 
јер неспорно она чини дух и савременог београда.

За предах од историје, овај водич нуди и препоруке 
за места која су данас референтне тачке друштвеног и 
културног живота савске падине. тако ће они који штампану 
или онлине мапу буду имали пред собом док шетају 
савамалом моћи да обиђу и културне центре, галерије, 
кафане, пивнице, јавне просторе и друга места због којих се 
овај део града од пре неколико година уписао на културну 
и туристичку мапу европе.

Оваквим иницијативама, гради се однос заједнице према 
култури сећања као неодвојивом делу њеног идентитета 
и на тај начин данашње генерације имају прилику да на 
атрактиван начин сагледају важне догађаје из прошлости 
као и њихов контекст и атмосферу у којој су се дешавали. 
пројекат би требало да буде активан од средине месеца 

септембра.

Канцеларија за локални економски развој и пројекте ради на неколико апликација 
и надамо се да ћемо успети да обезбедимо још средстава за програме на нашој 
општини. До краја године ћемо имати велики број програма и едукација који 
помажу младима да започну свој бизнис и обогате своју радну биографију. Више 
информација можете пронаћи на нашој “Фејсбук” страници - Европски Пројекти 
Савски Венац.

Немања Петровић, помоћник председника општине

- Први окршај Великог рата 
С вечери 28. јула Београд није 
био сигуран да ли је рат заиста 
објављен или није. Ипак, дуж обала 
река распоређени су малобројни 
војници и мноштво наоружаних 
добровољаца. Мало пре поноћи 
Аустро-Угарска војска је послала три 
брода који су вукли шлепове пуне 
војника у пратњи два монитора 
да се искрцају у београдском 
пристаништу и на препад заузму 
град. Када су их спазиле, српске 
страже су на њих отвориле брзу 
паљбу поколебавши их. Развила се 
борба коју су подржавали пуцњи са 
топова монитора. Први пароброд 
је изгубио капетана и насукао 
се са шлеповима узводно, пред 
Железничким мостом, други је остао 
на обали прекопута пристаништа а 
трећи се одмах вратио за Земун. У 
овој борби пале су и прве жртве са 

обе стране. 

- Купатила на Сави започињу свој рад
Током летњих месеци београдска омладина тражила 
је расхлађење и забаву на рекама, пре свега у бројним 
„купатилима“, дрвеним сплавовима са свлачионицама и 
базенима за слабије пливаче. Највећи број купатила налазио 
се на Сави иза Железничке станице, довољно далеко од 
пристаништа а поново близу вароши. Бољи пливачи пливали 
су се и ван купатила често до половине ове граничне реке а 
неки су се јуначили и преласцима на другу обалу провлачећи 
се између аустро-угарских стража. 

- Чешки рањеници ките јелку
Рањени аустро-угарски војници лечени су у српским 
болницама скупа и са истим третманом као и српски војници. 
Након Колубарске битке у Војној болници на Врачару лежао 
је и велики број непријатељских војника-заробљеника. Када 
је новинар „Политике“ на католички Бадњи дан посетио ову 
болницу затекао је српске војнике како помажу чешким 
да оките јелку, за коју је објаснио да је „божићно дрво у 
католика“. Јелку су окитили јабукама, орасима и чоколадом. 
За српске војнике ово је вероватно био први сусрет са овим 
обичајем који се доцније проширио и код нас.
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Један од станара Бизнис 
центра #47, који је смештен 
у Бизнис инкубатору, 
фирма HtEC Control sys-
tems, почетком јуна 
ове године, заједно са 

Миланом Тушевљаком, покренула 
је са радом Прву интернет базу 
хонорарних радника у Србији, www.
honorarci.rs. 

портал је замишљен као интернет 
заједница  преко које сви 
заинтересовани грађани могу 
бесплатно понудити своје услуге из 
најразличитијих професија.

сајт је настао као жеља и потреба 
да се одговори на растући глобални 

тренд самозапослених људи који је 
све присутнији на тржишту србије. 
Ово је јединствени интернет портал за 
све појединце који желе додатно да 
зараде, да сами себи креирају радно 
време и пословне прилике, али и за 
све оне којима су потребне услуге или 
радници различитих профила.

На једном месту можете пронаћи 
људе различитих професија, који нуде 
своје услуге из скоро свих области, 
од посластичара, преко графичких 
дизајнера, фризера, обућара, 
аутомеханичара...

За свега три месеца постојања, велики 
број интернет корисника препознао 
је вредност ове идеје и тренутно 

овај огласни портал броји више од 
3000 регистованих корисника са 
тенденцијом константног раста.

према речима милана тушевљака, 
директора овог пројекта, основна 
идеја овога сајта је да се градјанима 
србије приближи идеја „рада од куће 
и предузетништва“, који је један од 
главних чинилаца здраве економије 
једне земље.

тушевљак додаје да је један од 
приоритетних циљева да се омогући 
људима који се баве најразличитијим 
видовима услужних делатности да 
промовишу свој рад и тако дођу 
до нових контаката и пословних 
ангажмана.

РАЗЛИЧИТЕ ПРОФЕСИЈЕ
НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

БИЗНИС ИНКУБАТОР



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



фотографија: колекција Милош Јуришић

1944 - 2014


