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поштовани пријатељи,

Новогодишњу честитку на почетку прошле године 
започео сам речима да је иза нас “још једна година која 
је на Савском венцу као и у целој Србији била тешка и 
пуна изазова” и да ће 2014. годину, можда више од свих 
протеклих, обележити криза. 

у овогодишњем обраћању  могао бих да употребим 
истоветне речи.

Криза којој сведочимо није само материјалне и економске 
природе, већ много више криза морала, етике и, што је и најпроблематичније, 
непоштовања закона.  
општина Савски венац се у протеклој години у више наврата сусрела са тим 
аспектом кризе. Енергичном акцијом и бескомпромисним ставом, верујем да 
смо успели да покажемо снагу институције и да заштитимо грађанске вредности 
због којих смо добили ваше поверење да управљамо општином Савски венац на 
последњим локалним изборима, као и на свим претходним од 2000. године.

Наше залагање за локалну политику, и пре тога, њено темељно дефинисање у 
корист житеља Савског венца ушло је тако у нову фазу јачих и већих 
изазова.

ми ћемо истрајати у тој мисији и оправдати ваше поверење. 

одржаћемо све акције и активности које смо до сада имали, 
остаћемо посвећени деци, локалној заједници, старима 
и угроженим суграђанима, сарадњи са 
председницима скупштина зграда и подршци 
институцијама од значаја за живот на 
Савском венцу. 
то је наша пуна морална, професионална и 
политичка одлука. 

желим вам пуно среће у години која започиње.

Срдачно ваш

душан динчић, председник општине
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ОрГанИЗОВанО 
ЧИШЋЕЊЕ СнЕГа

Градска општина 
Савски венац 
је наставила са 
организованим 
чишћењем снега 
са тротоара и 
степеништа која нису 
обухваћена планом 
и програмом јКП 
Градске чистоће. 
Штаб за елементарне 
непогоде ангажовао 
је довољан број 
омладинаца који 
свакодневно чисте 
снежне наносе и лед 
са јавних површина.

ДрИнКа
Председник општине 
Савски венац 
Душан Динчић и 
чланица општинског 

већа Др.Мирјана 
Велимировић 
посетили су Дом 
за децу лишену 
родитељског 
старања „Дринка 
Павловић“ и том 
приликом им донели 
спремљене поклоне. 
Поред њих посети 
су присуствовали 
представници 
удружења љубитеља 
скијања, као и 
представници 
невладине 
организације „Лице 

(у)лице“.
удружење љубитеља 
скијања „SKI BUS“ 
заједно са својим 
члановима којих има 
око 15.000 сакупило 
је нову, квалитетну 
гардеробу, као и 
нове играчке. Овом 
приликом су те 
поклоне и уручили 
штићеницима Дома 
„Дринка Павловић“.
невладина 

организација 
„Лице (у)лице“ је 
приликом посете 
Дома разговарала 
са руководиоцима 
на тему ангажовања 
штићеника Дома 
у дистрибуирању 
истоименог часописа. 
Сав приход који би 
се путем продаје 
сакупио био би 
подељен тако да 
највећи део иде 
управо штићеницима 
овог Дома који 
би радили као 
колпортери.

ЗанаТИ
Крајем маја 
Председник Градске 

општине Душан 
Динчић уручио је 
алате и машине 
за обављање 
занатских делатности, 
за економско 
оснаживање 
породица интерно 
избеглих и расељених 

лица са тероторије 
општине Савски 
венац.

ПОПЛаВЕ
Градска општина 
Савски венац 

заједно са својим 
становницима и 
становницима Града 
Београда активно 
је учествовала у 
скупљњу помоћи 
за поплављене у 
мајским поплавама. 
Захваљујући великом 
одзиву скупљена 
помоћ послата 
је за Параћин, 
Смедеревску Паланку 
и Мали Зворник.

ФОТОГраФИјЕ
на 17 локација на 
простору Савамале, 

Кнеза Милоша и дела 
центра Београда, 
постављено је исто 
толико фотографија 
из Првог светског 
рата, у оквиру акције 
Градске општине 

Савски венац 
„Сећање - где је 
почео светски рат“.

Савски венац се 
на овај начин 

На иницијативу 
одборнице данијела 
тасковић мирјанић, 
општина је обезбедила 
Стоматолошком одељењу 
дома здравља Савски 
венац најсавременију 
столицу са пратећим 
инструментима.
Са овом опремом 
знатно је подигнут ниво 
стоматолошког лечења 
и превенције у дому 
здравља Савски венац, 
чиме је сарадња између 
општине, одборника са 
својим иницијативама 
и установа на Савском 
венцу показана на најбољи 
могући начин.
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придружује 
глобалном 
обележавању 
стогодишњице 
избијања Првог 
светског рата. 
Посебан разлог 
за учешће једне 
београдске општине 
у овом дешавању 
јесте чињеница од 
изузетне историјске 
важности: да је Први 
светски рат започео 
управо на територији 
данашње општине 
Савски венац, крај 
железничког моста на 
Сави. Први хици су ту 
испаљени у ноћи 28. 
јула и ту су пале прве 
жртве у ономе што ће 
убрзо постати до тада 
невиђени сукоб у 
читавом човечанству.

БЕнЦИОн БуЛИ
Представници 
Градске општине 

су у сарадњи са 
радницима јКП 
„Зеленило Београд“ 
и у присуству 
становника овог 
дела Топчидерског 
брда посадили ново 
дрвеће у део парка 
„Бенцион Були“ у 
Шекспировој улици 
где су пре месец дана 
изведени нелегални 
радови.

ВуКОВЦИ

Општина Савски 
венац доделила 
је  Вукове дипломе 
најбољим ученицима.

СПОМЕнИК
Председник Градске 

општине Савски 
венац Душан Динчић 

и његова екселенција, 
амбасадор Израела 
у Србији јосеф Леви 
открили су 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.

КЊИГа
у Кући краља Петра 
је крајем августа 
одржана најављена 
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 

И претходне године 
ученицима трећих 

разреда основних школа 
на општини Савски 

венац традиционално 
су додељени лаптоп 

рачунари.
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стогодишњицу од 
битке, урађен 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.

ХуМСКа
Комунални радови - 
изградња степеништа 
и стазе у Хумској 

улици број 16

Комунални радови 
- постављање нове 
заштитне ограде на 
јавној површини, 
у улици Косте 
Главинића бб на 
Сењаку.

БЕЗБЕДнОСТ ДЕЦЕ 
Представници 
општине 
организовали су 
састанак директора 
свих основних и 
средњих школа и 
њихових заменика, 
са своје територије, 
са службеницима 

Полицијске станице 
Савски венац 
задуженим за 
безбедност ђака. 
Са стране 
организатора 
присутни су били 

чланови Општинског 
већа др Мирјана 
Велимировић и 
Бранимир Гајић, док 
су испред Полицијске 
станице Савски 
венац састанку 
присуствовали 
радован Гатарић, 
командир полицијске 
испоставе задужен за 
сарадњу са школама 
и Бранка Ђорђевић 
из Одељења за 
малолетничку 
деликвенцију. 
Командир Гатарић 
нагласио је да је 
стање у школама 
боље јер је ПС Савски 
венац у протеклих 
годину дана имала 
занемарљив број 
интервенција у 
самим школама – 
свега осам случајева 
у скоро тридесет 
основних, средњих, 
специјалних или 
интернационалних 
школа на овој 
општини. 

СТЕФан ДЕЧанСКИ
Председник ГО 
Савски венац са 
сарадницима обишао  
је школу за децу са 
оштећеним слухом 

„Стефан Дечански“ 
и њеним ђацима 
првацима уручио 
поклоне поводом 
почетка школовања. 
Школу је посетио 
председник општине 

Душан Динчић. 
Ђаци су добили 
ранчеве са школским 
прибором, а ученици 
старијих разреда за 
своје нове другаре 
припремили су 
приредбу. Подсећања 
ради, представници 
општине Савски 
венац су од почетка 
септембра свим 
ђацима првацима на 
територији општине 
уручили ранчеве са 
школским прибором

ИЗБЕГЛИЦЕ
Председник Градске 
општине Савски 
венац Душан Динчић 
је у сарадњи са 
Комесеријатом за 
избеглице републике 
Србије потписао 

уговор о додели 
домаћинстава 
са окућницом за 
интерно расељена 
лица. Четири 
породице, корисници 
услуга колективног 
центра у рашкој 
улици на Савском 
венцу, данас су 
добили прилику да 
свој живот наставе у 
новим домовима што 
ће им обезбедити 
квалитетнији живот.

ИСХрана
Градска општина 
Савски венац је 
преузела обавезу 
финансирања 
програма специјалне 
исхране деце са 
сметњама у развоју 
у основним школама 
„Стефан Дечански“ и 
„антун Скала“. 
Оброци за ове 
ученике спремају 
се у сарадњи са 

нутриционистом, 
а допремају се 

Крајем новембра општина 
је започела уклањање 
грађевинских елемената 
претходно постављених у 
парк-шуму „Бенцион Були“ 
на дедињу приликом 
илегалног и бруталног 
покушаја да се у тој оази 
зеленила и шуме направи 
паркинг.

општинска инспекција је 
претходно 3. новембра 
забранила даље 
уништавање парка 
на овој локацији у 
шекспировој улици, а 
7. новембра донела је и 
решење о уклањању свих 
постављених елемената и 
насипању ископа.
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специјалним возилом 
и то тако да је сваки 
оброк посебно 
запакован у засебну 
посуду.

Поред организованог 
превоза аутобусом 
од куће до 
школе и натраг, 
Градска општина 
Сасвки венац и 
финасирањем 
програма исхране 
проширује свој 
активни ангажман 
у школовању и 
неговању деце са 
посебним потребама 
у две специјалне 
основне школе на 
својој територији.

наШЕ ДВОрИШТЕ
И прошле године 
Градска општина 
Савски венац је 
организовала акцију 
„наШЕ ДВОрИШТЕ“.
Ова акција има 
првенствено циљ 
да се изврши сеча 
или орезивање 
дрвећа и растиња 
у двориштима 
стамбених зграда које 
представљају сметњу 
или непосредну 
опасност за живот 

и здравље грађана, 
као и садња нових 
садница након сече 
када се за то створе 
биолошко - природни 
услови.
у акцији могу 
учествовати све 
Скупштине/Савети 
зграда и то тако 
што ће потребну 
документацију и 
информације, као и 
образце моћи добити 
на писарници ГО 
Савски венац или на 
сајту Општине.
Приликом извршења 

сече или орезивања 
ГО Савски венац 
учествује са 70% 
потребних средстава, 
а осталих 30% 
средстава обезбеђује 
Скупштина/Савет 
зграде.
Подразумева се да на 

овом конкурсу могу 
учествовати само 
правно конституисане 
Скупштине /
Савети зграда, 
са овлашћеним 
Председником. 
на овај начин, 
ова акција постаје 
традиционална

јуБИЛЕј
70-годишњица 
ослобођења Београда 
на Савском венцу 
свечано је обележена 
17.10.2014. када су 
председник општине 
Душан Динчић и 
Зденко Дупланчић, 
борац Прве 
пролетерске бригаде, 
учесник битке за 
ослобођење Београда 
и председник 
Општинске 
организације 
СуБнОр-а, уз 
подршку чланова 
КуД „абрашевић“, 
открили 
реконструисану 
спомен-плочу, у 
улици адмирала 
Гепрата 12, преко пута 
Вазнесењске цркве.

ПаКЕТИЋИ
Представници  

општине Савски 
венац уручили 
су новогодишње 

пакетиће деци 
из социјално 
угрожених породица 
са територије 
општине. Пакетиће је 
обезбедила општина, 
док су за програм 
и новогодишњу 
представу били 
задужени ученици 
основне школе 
„Стефан Дечански“.

ПрОјЕКТОр
начелник општинске 
управе Савски венац 

Бранислав Пејчић 
посетио је ОШ „Петар 
Петровић Његош“ и 

том приликом школи 
и њеним ђацима 
уручио пројектор и 
платно. набавка ове 
опреме спроведена 
је на основу захтева 
школе. Традиција 
одличне сарадње 
општине и свих школа 
на њеној територији 
биће настављена и 
наредне године са 
циљем побољшања 

и осавремењивања 
услова за рад и учење 
најмлађих.

у оквиру пројекта 
„Сећање“ општина је 
13.10.2014. отворила 

изложбу фотографија 
насталих током битке за 

ослобођење Београда 
1944. године.

поводом 
седамдесетогодишњице 

ослобођења на 
билбордима у улици Кнеза 

милоша - у којој су се 
водиле неке од најтежих 

борби у тим данима - 
постављене су фотографије 

које посматрачима 
приказују некадашње 

бојно поље по коме данас 
ходају, кроз улицу којом 

је дошла слобода од 
нацизма...
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листа 
захтева за 
реконструкцију 
саобраћајница

1) Сање живановић – потез од 
раскрснице са дриничком до 
раскрснице са Бањичких жртава

2) Карађорђева – потез од раскрснице 
са михајла Богићевића до раскрснице 
са Коче поповића

3) Спајање Славка Ћурувије и Баје 
пивљанина - асфалтирање дела улице 
у дужини од 80 метара

4) јеврема грујића – читавом дужином

5) Раскрсница Савске и Немањине - 
нивелација прелаза преко трамвајских 
шина

6) Раскрсница Савске и милована 
миловановића – нивелација прелаза 
преко трамвајских шина

7) гаврила принципа – потез од 
раскрснице са Балканском до 
раскрснице са Личком

8) Савска – поправка рупа око шахтова 

и колотрага на потезу од раскрснице 
са дурмиторском до раскрснице са 
Рисанском

9) Булевар ослобођења - од трга 
Славија до споменика Франше д 
Епереу (нивелација прелаза преко 
трамвајских шина)

10) тротоар улице Булевар Кнеза 
Александра Карађорђевића од јована 
мариновића до нове зграде америчке 
амбасаде (парна страна улице)

11) тротоар улице Кнеза милоша од 
дурмиторске до милоша поцерца 
(непарна страна улице)

12) коловоз и тротоар улице Ресавска 
од Вишеградске до милоша поцерца 
(парна страна улице)

13) тротоар улице дриничка од Сање 
живановић до жанке Стокић

14) доктора Суботића 1 - пролаз око 
зграде

На основу позива грађанима и одборницима у Скупштини општине Савски 
венац, као и на основу процене функционера општине, састављена је 
следећа листа захтева за реконструкцију саобраћајница на територији 
Савског венца, коју општина упућује дирекцији за путеве града Београда на 
реализацију у 2015. години:

С обзиром на обимну реконструкцију мањих и локално важних улица током 
претходних пар година на Савском венцу, ове године смо градским службама 
доставили захтев за решавање неких општих проблема за све београдске 
возаче, попут шина у раскрсници код Железничке станице или колотрага код 
Аутокоманде. Дубоко се надамо да ће то бити са успехом поправљено.

Бранимир гајић
члан општинског већа
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комунално уређење

КАпИтАЛНИ пРојЕКтИ ЗА 2015. годИНу
Крајем октобра одржана је јавна расправа о предложеним инвестиционим пројектима за 2015. 
годину. Бројни предлагачи инвестиционих пројеката - директори основних и средњих школа, 
предшколске установе, грађани, спортска друштва, представници локалних организација (Црвени 
крст, ватрогасци, Субнор), дом за незбринуту децу, факултети - имали су прилику да представе 
и образложе своје пројекте и њихову важност за локалну заједницу. поред тога, свако од 
присутних добио је посебан формулар у коме је оцењивао вредност и утицај сваког од близу 50 
предложених пројеката.

уСВојЕНА ЛИСтА КАпИтАЛНИх пРојЕКАтА ЗА 
СпРоВођЕњЕ у 2015. годИНИ, пРИСпЕЛИх 
НА оСНоВу јАВНог поЗИВА општИНЕ ЗА 
пРЕдЛАгАњЕ пРојЕКАтА:
(пРЕдЛАгАч - пРојЕКАт)

општинско веће - уређење платоа стамбене 
зграде у Булевару Војводе Мишића 29 - 31 
(„удбина зграда“)
општинско веће - Заштита од уВ зрачења на 
прозорима Предшколске установе „Савски 
венац“
општинско веће - Интерна саобраћајница 
између улица Чајковског и Васе Пелагића на 
Топчидерском брду (код немачке школе)
Факултет музичке уметности - Доградња лифта 
за особе са посебним потребама
Фудбалски клуб „дедиње Бгд“ - уређење терена 
и атлетске стазе
гимназија „Свети Сава“ - Санирање пода у 
фискултурној сали школе
одборничка група „доста је било Рестарт“ - 
реконструкција тоалета у основним школама
одборничка група „доста је било Рестарт“ - 
уређење дечјег игралишта у основној школи 
„Исидора Секулић“
општинско веће - Санација столарије у школској 
радионици „угоститељско-туристичке“ школе
„Бизнис центар Савски венац“ - Поправка 
фасаде на згради, радови по налогу 
противпожарне полиције, електрична брава 
са картицама за улазак у објекат и санација 
поткровља
општинско веће - изградња три летње учионице 
у дворишту основне школе „Стефан немања“
геронтолошки центар - Делимична замена 
електроинсталације у кухињи центра, замена 
спратне табле са осигурачима и расвете, замена 
канализационих цеви и зидних плочица у 
кухињи, видео надзор, реновирање тоалета за 

кориснике и особље, уградња интерфона
добровољно ватрогасно друштво Савски венац 
- набавка опреме и обука моториста
дечији културни центар мајдан - Постављање 
грејне инсталације у Кући Краља Петра
дневни боравак шекспирова - Обнављање 
опреме
општинско веће - радови у ОШ Стефан Дечански 
(специјална школа за децу са оштећеним слухом)
општинско веће - Обнова система за видео 
надзор у школама
музеј историје југославије - реконструкција и 
доградња улазног пункта у комплексу Музеја
ош „Антон Скала“ - надоградња спрата изнад 
школске кухиње
ош „Војвода мишић“ - Пројекат замене и 
уградње котлова на агро пелет
ош „Војвода Радомир путник“ - Санација 
фискултурне сале и осветљење дворишта
ош „Исидора Секулић“ - Санација 
електроенергетског развода и замена главног 
разводног ормана
предшколска установа „Савски венац“ - 
Санација дечјих купатила (вртић Краљица јелена 
анжујска)
предшколска установа „Савски венац“ - 
адаптација јаслене терасе (вртић Грофица Олга)
предшколска установа „Савски венац“ - 
адаптација фасаде и санација олука (вртић 
Краљица Марија)
СуБНоР Савски венац - Прикључак на градски 
топловод и санација крова и кровног прозора
Црвени крст Савски венац - реновирање, 
ревитализација и премање просторија црвеног 
крста
школа за образовање одраслих „ђуро Салај“ - 
Израда громобранске инсталације, сређивање 
бетонских површина и степеништа у дворишту 
школе
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Крајем прошле године 
душан динчић 
председник општине 
Савски венац, упутио 
је отворено писмо 
јасмини митровић 

марић, председници комисије за 
споменике и називе тргова и улица и 
Владану Вукосављевићу, секретару 
за културу града поводом уклањања 
спомен плоче миладина Зарића са 

куће у којој је живео.

огорчен због скидања табле 
хероја Београда који је сачувао од 
уништења Стари трамвајски мост, 
динчић се обратио надлежнима 
који су таблу скинули „јер их нико 
није питао за мишљење када су је 
постављали“.

овај апел изазвао је бурне реакције 

друштва и његову велику подршку 
општини у својој намери да Београд 
не изгуби сећање на великог хероја 
миладина ЗАрића.

подсећамо, 20. октобра 2014. 
године, у на згради у Карађорђевој 
улици 69 председник општине 
открио је спомен плочу постављену 
у част учитеља миладина Зарића, 
заједно са његовим унуком 

ЗАштИтА гРАђАНСКИх 
ВРЕдНоСтИ

о поВРЕђЕНој СујЕтИ БИРоКРАтА И подРшЦИ гРАђАНА
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Александром Зарићем који је 
допутовао из Француске како би 
присуствовао овом догађају. учитељ 
миладин Зарић је 20. октобра 1944. 
године истрчао из свог стана кроз 
јаку немачку ватру и разминирао 
Савски мост, спречивши његово 
рушење.
поред тога откривању спомен плоче 
присуствовали су и представници 
СуБНоР-а, станари зграде и бројни 
грађани. 

„подвиг миладина Зарића нас 
подучава о осећању дужности 
према заједници у којој се живи и о 
спремности да се појединац жртвује 
за слободу. у данашње време у 
Србији људи нису спремни ни да 

неупоредиво 
м а њ е 
ризикују, и 
то посебно 
сада када су 
ови морални 
п о ј м о в и 
д у б о к о 
у г р о ж е н и . 
Надам се 
да ће ова 
табла коју 
смо данас 
о т к р и л и 
служити као 
п о д с е т н и к 
колико су људи некада ценили своју 
заједницу и њену слободу и да ће 
бити и узор људима који данас живе 

у Србији“, рекао је окупљенима 
душан динчић, председник општине 
Савски венац.
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Решењем општинске 
инспекције од 5. 
новембра наложено је 
Српском пословном клубу 
„привредник“ уклањање 
незаконито постављених 

грађевинских елемената и враћање 
парк-шуме „Бенцион Були“ у стање у 
ком је била пре упада грађевинских 
машина.

Градска општина Савски венац 
искористила је све законски 
расположиве мере како би се парк-шума 
„Бенцион Були“ у Шекспировој улици у 
потпуности заштитила и ревитализовала 
након незаконитог ископавања.

Само две недеље након решења 
општинске инспекције започето је  
уклањање грађевинских елемената 
претходно постављених у парк-шуму 
„Бенцион Були“ на Дедињу приликом 
илегалног и бруталног покушаја да се 
у тој оази зеленила и шуме направи 
паркинг.

након што су уклоњени подзид 
и метални шипови, ангажовани 
радници су насули земљу у читавој 
запремини ископаног дела парка, 
чиме су уклоњени сви трагови да је 
једном покушана изградња паркинга у 
„Бенцион Булију“.

у присуству председника Градске 

општине Савски венац Душана 
Динчића, чланова Општинског већа 
и начелника општинске инспекције, 
као и заинтересованих грађана, 
обављени су финални радови на 
затрпавању нелегалног паркинга 
у парк-шуми „Бенцион Були“ у 
Шекспировој улици на Топчидерском 
брду.
Тиме је коначно спроведено враћање 
парка-шуме у стање у коме је била 
пре нелегалног ископавања од стране 
непознатог инвеститора. 

Од првог изласка општинске 
инспекције и забране радова до 
финалног затрпавања прошло је тачно 
20 дана.

пАРК НИјЕ пАРКИНг
СпРЕчЕН БРутАЛАН поКушАј отИмАњА ЗАштИЋЕНог пАРКА-шумЕ „БЕНЦИоН БуЛИ“
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Као што је новоизабрани 
председник Скупштине 
општине Савски венац 
Ненад Константиновић 
и обећао да ће се 
скупштинске седнице 

убудуће одржавати редовније – 
барем једном месечно, у протекла 
три месеца било је исто толико 
скупштинских заседања, а последња 
седница Скупштине је одржана крајем 
децембра.   
 Скупштина је тада усвојила више од 15 
одлука, док су за грађане Савског венца 
најважније следеће одлуке:
- Правилник о привременом ослобађању 
обавезе плаћања закупнине за пословне 
просторе                       
- Формирање Канцеларије за брзе 
одговоре
- Престанак важења одлуке о 
располагању становима у државној 
својини од стране општине Савски венац
- Одлука о успостављању сарадње 

између општина Савски венац и Праг 5 
из Чешке републике
- Закључак o давању подршке 
иницијативи грађана Савског венца да се 
што пре усвоји План детаљне регулације 
Малешког брда
- Одлука о ребалансу буџета Градске 
општине Савски венац за 2014. годину
- Давање сагланости спортским 
клубовима са Савског венца, 
“Топчидер“-у  и Теквондо клубу у 
оснивању, да користе име Савски венац у 
свом називу
на све три седнице покренуто је више 
од 70 иницијатива грађана и одборника 
Скупштине оптине Савски венац.

на дневном реду  17. седнице СО, 
на предлог председника Скупштине 
Ненада Константиновића  нашла се 
и иницијатива грађана Малешког 
брда,  да се што пре усвоји План 
детаљне регулације овог подручја. 
на седници Скупштине, предлог је 

образложио  представник грађана 
Зоран Радосављевић, а о томе је 
говорио и претходни председник 
општине томислав ђорђевић, у чијем 
је мандату и покренуто решавање 
овог вишедеценијског проблема. С 
тим у вези одржан је и састанак, коме 
су поред заинтересованих грађана 
присуствовали и: председник СО 
Ненад Константиновић, одборници 
(СДС) томислав ђорђевић и миладин 
марицановић, као и чланови 
Општинског већа из ове странке 
мирјана Вељић и милош Ковачевић. 
Као резултат добро припремљеног 
предлога, уз напомену господина 
радосављевића -  да од усвајања Плана 
детаљне регулације, зависи будућност 
свих становника Малешког брда - овај 
предлог грађана су подржали одборници 
свих политичких странака, који је 
затим Скупштина општине једногласно 
усвојила као „Закључак о давању 
подршке иницијативи грађана Малешког 

РЕшАВАњЕ БРојНИх 
ИНИЦИјАтИВА

АКтИВНоСтИ СКупштИНЕ општИНЕ
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брда“, и поднела граду Београду на 
усвајање, затраживши од Града: да 
се нацрт Плана детаљне регулације 
Малешког брда изнесе што пре на 
јавни увид грађанима; да се током 
јавног увида грађанима Савског венца у 
просторијама ГО  Савски венац изврши 
неопходна презентација од стране 
надлежних служби Града Београда и да 
Скупштина Града Београда приоритетно 
у односу на друге планове усвоји План 
детаљне регулације, за подручје између 
аутопута, комплекса БИП, комплекса 
Железничке станице „Београд-Центар“ 
и дела планиране саобраћајнице првог 
реда „Трансверзале“. 
- Срећан сам што смо успели да 
испунимо обећање дато грађанима. 
Седнице Скупштине општине се 
одржавају чешће и отворене су за 
грађане. у дневни ред  седница смо 
уврстили и предлоге одлука које су 
грађани непосредно предложили 
Скупштини. Преко свог представника, 
они су имали прилику да те предлоге 
и образложе. Драго ми је да су ту 
иницијативу  једногласно подржали 
одборници свих странака. новим 
начином рада инспирисали смо и већи 
број одборника да се активније укључе 
у решавање проблема грађана. О томе 
говори велики број иницијатива које су 
одборници предложили на последње 
три седнице Скупштине општине - каже 
о овим новинама у раду Скупштине, њен 
председник ненад Константиновић.

Како би се подигао квалитет живота 
грађана Савског венца и побољшала 
комуникација са челним људима 
општине, у септембарском издању 
нашег Информатора становници Савског 
венца су позвани да поставе питања, 
дају предлоге и сугестије Скупштини 
општине. на позив председника СO 
ненада Константиновића,  одржане 
су консултације са одборницима и 
грађанима који су се одазвали позиву. 
резултат је преко тридесет поднетих 
и прослеђених иницијатива грађана 
од стране председника Скупштине 
надлежним институцијама општине, 
града и републике, у којима су грађани 
наводили да желе:  да им се реше 
комунално-стамбени проблеми, да 
се поправе игралишта за децу, да се 
образује Комисија за натписе, рекламе и 
делове фасада угоститељских објеката, 
која би радила на унапређивању 
естетског изгледа амбијента општине, 
да се обезбеде нова паркинг места 
у Клиничком центру Србије, да се 
поставе „лежећи полицајци“ у близини 
обданишта и друго, све до тога да се 
забрани лет авионима у ниском лету 
преко Топчидерског брда.
- Више сам него задовољан, што су се 
грађани путем попуњених упитника 
директно укључили у процес предлагања 
проблема који су по њима приоритетни. 
Све њихове предлоге смо најозбиљније 
схватили, а у непосредним разговорима 
и продискутовали, потом их обрадили 

и упутили надлежним јавним 
комуналним службама и 
градским секретаријатима, 
и на тај начин покренули 
механизам њиховог 
решавања. а неки од ових 
проблема, попут бандере 
која је претила да падне и 
угрози животе грађана у 
Столачкој улици (иницијативу 
поднео одборник СнС-а 
драги Анђелковић) већ 
смо и решили, каже ненад 
Константиновић, председник 
Скупштине општине. 

пРЕгЛЕд одБоРНИчКИх 
пИтАњА И ИНИЦИјАтИВА 
Заменик председника 
Скупштине и шеф одборничке 
групе СПС-ПуПС-јС предраг 
Кузмановић (СПС) покренуо 
је иницијативе: да се поправи 
шахт у парку између зграда 

у улици Милоша Поцерца и зграде ГО 
Савски венац, да се поправе напуклине 
и отвори на асфалту у пролазу између 
зграда у улици Милоша Поцерца број 30 
и 32, да се побољша одржавање зелених 
површина поред простора познатог  
као „Чкаљино сокаче“, да се поставе 
рукохвати на степеништу истог парка, 
затим за боље обавештавање возача 
о дозвољеним смеровима кретања 
у коловозним тракама у улици Кнеза 
Милоша и за регулисање саобраћаја 
у  раскрсници Вишеградске и ресавске 
улице (већ је постављено огледало), 
на захтев грађана Београда и Србије 
покренуо  је одборничку иницијативу  да 
се унапреди процедура обавештавања 
родбине преминулих пацијената како 
се не би дешавало да шаљу телеграме 
о смрти на адресе на којима је покојник 
сам живео, односно да не испадне да 
обавештавају покојника да је умро и 
да се у улици Драгана Манцеа, изнад 
Звечанске, на делу где је аутобуско 
стајалиште линије 34, забрани да исто 
користе разне туристичке организације 
као почетну станицу за своја туристичка 
путовања
Одборник михаило Рувидић (ДС) 
покренуо је иницијативе: да се до краја 
реализује семафоризација раскрснице 
улица незнаног јунака и Косте рацина, 
да се објасне критеријуми  одношење 
возила из улица III и IV категорије, 
а која нису ни у каквом прекршају, 
да се дају параметри надлежних по 
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којима је Дедиње екстра зона и да се 
објасни статус објекта на углу улица 
Др.Суботића и Пастерове, да се на свим 
школским и парковским мобилијарима, 
везаним за спортске активности, 
провери безбедност истих по децу, 
да  се најзад прибави информација о 
статусу предмета везаног за рушење 
бесправног објекта на углу Пастерове 
и Др. Суботића, да  се упути захтев 
Клиничком центру Србије, да обнови 
контролу уласка возила, јер за то 
постоје и рампе и портирске кућице, 
које су некада коришћене, јер налози 
саобраћајне полиције за уклањање 
возила, не одговарају стању на терену 
и недовољно растерећују несметано 
одвијање саобраћаја у кругу КЦС, да 
се на нивоу Града размотри монтажа 
фаст-парка или обичног паркинга, јер 
је проточност саобраћаја и нужност 
паркирања за кориснике КЦС реалност 
и да се адекватно реши интервал 
семафора на углу улице Косте рацина и 
незнаног јунака.
Одборник томислав ђорђевић 
(СДС) покренуо је  иницијативу:  да 
се попуне рупе које су исечене, у 
улицама код резиденције јапанске 
амбасаде, Бањичких жртава, руској и 
Сање Живановића, да се организује 
састанак са директором Дирекције 
у вези буке од  уМП-а (унутрашњег 
магистралног прстена), затим питање  у 
вези компромисног уговора општине 
и „Летње позорнице“, уз одборничко 
питање о Стратегији развоја општине, 
са посебним освртом на „Летњу 
позорницу“ и да се реши проблем 
претварања приватних гаража у 
пословни простор.
Одборник павле гладовић (ДСС) је 
поставио питање везано за: буку из 
кафића „Каше“ у Хумској улици, уз 
додатно питање - Ко је дао дозволу да се 
изгради тај кафић и на основу чега да се 
реконструише.
Одборник Звездан ђорђевић (СПС)  је 
покренуо иницијативу: да се заврше 
радови на недавно реновираном 
Савском  тргу. 
Одборница Ана Кукољац (СнС) је 
поставила питања: одржавања паркића 
на углу Облаковске и Ветерничке улице 
и датум када ће бити раскинут уговор 
са фирмом „анемос“  и паркић коначно 
завршен, затим о сузбијању амброзије у 
делу између Добропољске  и Облаковске 
улице, покренувши иницијативе: да 
се поставе и равномерно распореде 
„лежећи полицајци“ у Облаковској 

улици и да се асфалтирају улице Славка 
Ћурувије, Голешка и јеврема Грујића 2. 
Део.
Одборница добрила ђорђевић (ПуПС) 
покренула је иницијативу: да се постави 
ограда иза кошева кошаркашког 
игралишта, а такође и да се поставе 
једна или две модерне справе на 
дечијем игралишу у парку код Мостарске 
петље, прецизније између Сарајевске,  
Дринске, Булевара војводе Путника и 
Савске улице
Одборница Зорица Лучић (СнС) 
покренула је иницијативе на предлог 
суграђана: да се забрани паркирање 
у улици Кнеза Милоша, јер има много 
аутомобила запослених који раде у 
околним установама и користе ово као 
бесплатан паркинг, да се реши проблем 
паркирања у ресавској улици број 80, да 
се згради у Бирчаниновој улици број 22, 
коју је изградио наш познати архитекта 
Драгиша Брашован, да статус споменика 
културе, да се санирају рупе у асфалту у  
Делиградској и улици Војводе Миленка, 
да се спречи несносна бука из објекта 
који држи роштиљ у Делиградској улици, 
да се реши проблем великог броја паса 
који слободно шетају нашим улицама 
и да се испита статус киоска на углу 
Тиршове и Делиградске, који заузима 
простор и паркинг место, а нема никакву 
сврху санације крова на ОШ „ Петар 
Петровић Његош“, капије у улици Кнеза 
Милоша број 47, која треба да буде 
замењена новом, као и о броју датих 
станова на коришћење општини Савски 
венац.
Одборник и шеф одборничке групе 
душан Илић (ДСС) покренуо је 
иницијативу да се нови мост преко Саве 
и Дунава,  који повезује Борчу и Земун, 
Банат са Сремом и Србијом, назове 
именом Михајла Пупина. 

Одборник драги Анђелковић (СнС) је 
покренуо иницијативе: да се коначно 
реши проблем бандере у Столачкој 
улици, која може пасти сваког тренутка 
(решено), да се улица андре николића 
прошири ка парним бројевима, јер је 
уска за мимоилажење аутомобила, 
а посебно је угрожен угао Столачке и 
андре николића, зато што извршено 
померање плаца испред зграде број 
5а за око 1 метар, да се улица андре 
николића боље обележи саобраћајним 
знацима зато што су и постојећи једва 
видљиви од жбуња, које  смањује и  
видиљивост пешачког тротоара, да 
се возила испред локала „Шехер“ не 
паркирају по зеленим површинама 
и пешачким острвима, да се улица 
Бањичких жртава од андре николића 
до Цареве ћуприје уреди, јер је у смеру 
из андре николића ка Царевој ћуприји 
са десне стране зарасло жбуње које 
онемогућава саобраћај и безбедно 
мимоилажење,  излазак из Столачке и 
Истарске улице је због тог жбуња веома 
небезбедан, да се при дну низбрдице у 
улици Бањичких жртава, санира велика 
рупа која и даље постоји и да се улица 
Сање Живановића поправи,  јер је 
руинирана калдрма пропала и угрожава 
саобраћај у оба смера. 
Одборник  Срђан милошевић (ДС) 
покренуо следеће иницијативе: да се 
очисти Малешко брдо од смећа и шута, 
да се поставе специјалне корпе за старе 
батерије  у свим школама на Савском 
венцу и да се постави стајалиште за 
аутобусе ГСП-а на саобраћајној петљи у 
радничкој улици.
Одборница милица Алимпић (СнС) 
покренула је иницијативе: да се реши 
проблем саобраћаја кроз део Ситничке 
улице која је затворена са обе стране, 
да се реши проблем паркираних 



www.savskivenac.rs 19

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

аутомобила у улици јована 
ристића, да се реши проблем са 
објектом у улици Васе Пелагића 
, где су власници оградили 
тротоар до улице и одузели 
право пролаза грађанима – 
пешацима, да се грађанима 
месне заједнице „Топчидерско 
брдо – Сењак“, каже шта ће 
бити са библиотеком, односно 
(бившим) биоскопом „Сењак“.
Одборница тања маринковић 
(СнС) поставила је питање 
о дотацијама непрофитним 
институцијама из буџета. 
Одборник Страхиња Кукић (СнС) 
покренуо је иницијативу: да се 
постави „печурка“ на станици 
ГСП-а у улици Паје адамова код 
„Колинга“ и поставио питање 
игралишта у улици Бањички 
венац од броја 30-31. 
Одборник и шеф одборничке 
групе Љубомир Зрнић(СнС), 
поставио је питање у вези 
непрофитних организација 
које добијају средства из 
буџета. 

СКупштИНА у СВАКом дому
- Видљиви су резултати у 
приближавању Скупштине 
општине грађанима. у наредној 
години очекујемо и додатну 
модернизацију њеног рада. 
у буџету је предивиђено 
постављање камера у 
скупштинској сали како би 
грађани уживо путем интернет 
сајта који ћемо покренути, 
могли да прате ток седнице. 
Ова техничка иновација не 
кошта много, а омогућиће 
још транспарентнији рад 
Скупштине и њен улазак у 
сваки дом на Савском венцу. 
Позивам(о) грађане да нам се 
и даље јављају, путем упитника 
који опет објављујемо, али и 
преко телефона, интернета 
или лично, и пошаљу нам 
своје предлоге и иницијативе 
– рекао је тим поводом ненад 
Константиновић.

СКуПШТИна ОПШТИнЕ 
СВИМ ГраЂанИМа СаВСКОГ 
ВЕнЦа ЖЕЛИ ПунО уСПЕХа 
И раДОСТИ у нОВОј 2015. 
ГОДИнИ, КаО И СрЕЋнЕ 
БОЖИЋнЕ ПраЗнИКЕ

након избора у марту 2014. године, у Скупштини Градске општине Савски венац формирана 
је прва одборничка група ДОСТа јЕ БИЛО – Саша радуловић. Чланови су андријана 
аврамов, александар Павловић и Владимир јокановић. 

Прошло је више од 6 месеци од формирања одборничке групе, какви су Вам први утисци ?
Ми смо умерени оптимисти, мада увек може боље. најважнији предлог који смо 
упутили председнику општине је уједно и препознатљиви део програма нашег покрета, 
дакле транспарентност и професионализација. Данас сви грађани на сајту општине могу 
прочитати редовне извештаје о извршењу буџета и на шта се троши општински новац. 
Објављују се сви потписани уговори као и биографије општинских функционера.

За шта ћете се залагати у свом политичком деловању?
Свакако да програм за локални ниво има одређене специфичности, али у суштини 
су у питању слични проблеми који нас тиште и на државном нивоу. наш интерес је да 
створимо одговорно друштво. Желимо транспарентност на свим нивоима власти, 
отварање простора за стручне људе. То се може постићи увођењем конкуренције, где год 
је то могуће, спровођењем ненамештених јавних конкурса чиме се стварају претпоставке 
за позитивну селекцију.

У току је акција против смањења пензија и плата у јавном сектору ?
наша акција је заиста наишла на снажан одјек, на Савском венцу је одзив грађана 
изузетан. једноставно, смањење плата и пензија није реформа. Покрет Доста је било је 
покренуо акцију потписивања петиције против овог противуставног и економски штетног 
потеза српске владе као и иницијативу уставном суду да прогласи ове законе неуставним. 
Пружићемо бесплатну правну помоћ пензионерима у њиховој борби. ПИО фонд је био 
дужан да им уручи решење о смањењу пензије, а то се није догодило.

Следећа година је предизборна за општински ниво власти, каква су ваша очекивања ?
редовни локални избори очекују нас почетком 2016.године. Очекујемо успех, поготово у 
београдским општинама где имамо највећи број симпатизера. Покрет Доста је било још 
увек није политичка партија, али има јасан и свеж програм и грађани то препознају.
Желела бих да додам да се залажемо за промену изборног система, за директне изборе 
за градоначелнике и председнике општина, који директно одговарају својим бирачима. 
Тиме ћемо одлучивање приближити грађанима.

тРАНСпАРЕНтНоСт И 
пРоФЕСИоНАЛИЗАЦИјА

АНдРИјАНА АВРАмоВ, 
одборничка група „доСтА јЕ БИЛо – Саша Радуловић“



гРАдСКА општИНА

САВСКИ ВЕНАЦ
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млади људи узраста 
од 15 до 30 година 
п р е д с т а в љ а ј у 
значајан део 
популације у 
нашој земљи и у 

го Савски венац. они су данас у све 
већем броју укључени у креирање 
политика које се тичу живота 
свих грађана. међутим, често су у 
креирање тих политика укључени 
само кроз консултације, а политике 
креирају политички функционери. 
такође, велики број младих ни нема 
знања о креирању јавних политика 
и могућности да буду укључени у тај 
процес или их чак и сами иницирају. 

уколико знамо да је јавна политика 
активност власти као одговор на 
друштвене проблеме, јасно је да оне 
обликују живот друштва и појединаца. 
у сваком демократском друштву је 
битно да грађани разумеју како власт 
креира политику, која оптимална 
решења нуди (избор за грађане) и како 
вреднује политике. овим пројектом 
млади људи који су активни у јавном 
животу локалне заједнице и они који 
то желе да постану обучавају се како 
да на прави начин изнесу проблеме и 
потенцијалне будуће проблеме кроз 
писање јавних политка и лобирање за 
исте код представника власти.

Општина Савски венац је у сарадњи са 
ГајП тимом реализовала овај семинар. 
Група за анализу и креирање јавних 
политика (ГајП) је стручна организација 
цивилног друштва, која се бави 
анализом, креирањем, заговарањем 
и образовањем за јавне политике. 
Чланови Групе за анализу и креирање 
јавних политика су апсолвенти 
Факултета политичких наука у Београду, 
дипломирани политиколози, студенти 
мастер студија на ФПн-у и докторанди 
на поменутом факултету. 

у реализацији наведене обуке младих 
учествовали су Тамара Вуков, ана 
Вушуровић, Бобан Стојановић и 

уКЉучИВАњЕ мЛАдИх 
у одЛучИВАњЕ
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Милош Хркаловић. 
Тамара Вуков је дипломирана 
политиколошкиња – мастер 
политичких наука. Основне академске 
студије политикологије завршила 
је на Факултету политичких наука 
универзитета у Београду, као и мастер 
студије на модулу јавна управа, 
локална самоуправа и јавне политике.
ана Вушуровић дипломирана 

политиколошкиња – мастер 
политичких наука. Основне академске 
студије политикологије завршила 
је на Факултету политичких наука 
универзитета у Београду, као и мастер 
студије на модулу јавна управа, 
локална самоуправа и јавне политике. 
Бобан Стојановић је мастер 
политиколог и докторанд на Факултету 
политичких наука универзитета у 
Београду. Основне академске студије 
политикологије и мастер студије 
завршио је на поменутом факултету. у 
јуну 2013. године одбранио је мастер 
рад на тему „утицај политичких партија 
на јавне политике у Србији“. аутор 
је више научних текстова и асистент 
на Факултету политичких наука на 
предметима Политичка социологија 
савременог друштва, Савремена 
држава и Партије и партијски системи.
Милош Хркаловић је дипломирани 
политиколог – мастер политичких 
наука. Основне академске студије 
политикологије завршио је на 
Факултету политичких наука 

универзитета у Београду, као и мастер 
студије на модулу јавна управа, 
локална самоуправа и јавне политике. 
„Главни циљ пројекта је подстицање 
младих на учествовање у решавању 
локалних проблема и на утицање на 
стварање локалних јавних политика. 
учесници семинара који су савладали 
процес креирања јавних политика 
биће спремни да у својој локалној 
заједници побољшавају постојеће и 
креирају нове јавне политике. Такође, 
циљеви су и повећање капацитета за 
креирање предлога јавних политика, 
као и промена приступа и перспектива 
младих актера према проблемима 
и начинима њиховог решавања на 
локалном нивоу.“ – каже Милош 
Хркаловић, члан тима стручне 
организације ГајП.
Као гости на семинару су се нашли 
и општински функционери и други 
високи званичници како би ослушнули 
проблеме младих и у што краћем року 
покушали да им помогну у решавању 
истих.

Студенти архитектуре на стручном вођењу кроз меморијалну собуМладима са територије наше општине смо хтели да олакшамо 
остваривање њихових идеја и решавње њихових проблема, тиме што 
ћемо их упознати са начином функционисања система, на који начин да 
се обраћају државним институцијама, како да препознају различите 
нивое државне власти и како да саставе своје дописе. Наравно пре тога 
да заједничким снагама лоцирамо све њихове проблеме и приближимо се 
њиховом решавању.“ - 

Сава мартиновић, 
помоћник председника градске општине Савски венац
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шЕтњА ВЕКА уЛИЦАмА САВСКог          КРАјА 1914. годИНЕ

Портал „Шетња века“ 
посетиоце води кроз 
друштвени живот 
Савамале уочи почетка 
и током првих месеци 
Великог рата, описујући 

на који начин је овај део Београда 
дочекао све оно што ће уследити 
наредне четири године и како се 
променила свакодневица обичних 
људи након првих испаљених метака. 

Ово је јединствени водич кроз 
дневничке записе, сведочанства, 
фотографије, новинске чланке и 
сећања становника, чији је циљ 
да се Први светски рат сагледа 
из перспективе личних историја 
и односа које ће нова ситуација 
изменити. Те 1914. Савамала није 
била средишњи или најлепши 
део Београда. Био је то крај 
који су од осталих делова града 
издвајали присуство пристаништа 

и Железничке станице, јединих 
физичких веза Београда са 
Западном Европом и светом. Била 
је то динамична и шаренолика 
четврт где су поред нових палата 
савских трговаца стајале скромне 
грађанске куће и потлеуше у чијим 
двориштима је живела сиротиња, 
међу њом и многи младобосанци. 
Игром судбине, та окренутост 
Савамале свету учинила ју је 
рањивом 1914. Одатле су током 
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шЕтњА ВЕКА уЛИЦАмА САВСКог          КРАјА 1914. годИНЕ
јулске кризе из Београда 
отишли многи који су то 
хтели и могли, укључујући 
и аустроугарског посланика 
Фон Гизла, ту су се догодиле 
борбе и пале прве жртве 
Великог рата. у наредним 
месецима по овом крају 
непрестано ће падати 
гранате и куршуми, паралишући 
живот или га кривећи у његову 
трагикомичну карикатуру. Данас се 

овде налази велики број кафића, 
ресторана, галерија, уметничких и 
културних центара што доприноси 
и атрактивности овог краја. То 

привлачи нове становнике и велики 
број туриста упркос транзитном 
саобраћају, неуређеним фасадама 
и дивљим насељима. Оно што 
је целог века остало исто и што 
се још дуго неће мењати јесте 
поглед на другу обалу Саве која 
чува приче прошлих времена за 
неке будуће генерације. Пројекат 
реализује удружење грађана „Тачка 
комуникације“ на иницијативу и уз 
подршку општине Савски венац.

www. setnjaveka.rs
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Сви везују Бразил за 
карневал, али ова 
магична земља је много 
више од тога. Кроз дуги 
низ година на нашим 
просторима Центар 

бразилске културе из Београда 
успешно приближава културне 
вредности ове земље кроз спортске 
активности, плесове и могућност 
учења португалског језика. 

Њихов труд, жељу и вредности 
препознала је општина Савски венац 
и на јавном конкурсу доделила им 
средства од општинске Комисије за 
спорт.

Центар Бразилске Културе је основан 
2009. године, са жељом да приближи 
све лепоте ове далеке земље, и да 
омогући свима да бар на тренутак 
доживе праву енергију Бразила. 
у Центру бразилске културе сви 

САмБА у СРЦу 
САВСКог ВЕНЦА

ЦЕНтАР БРАЗИЛСКЕ КуЛтуРЕ
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заинтересовани могу од правих 
професионалаца учити капуеру, 
бразилску ђиу ђицу и плесове Самба, 
Фрево, Форо, бразилски шејк и афро 
денс из Бразила.

Овај центар је организатор и домаћин  
Фестивала бразилске културе.
уколико сте заинтересовани, 
поведете децу, породицу и пријатеље 
да заједно ДОЖИВИТЕ ЕнЕрГИју 
БраЗИЛа!

ЦБК се налази у згради 
БИГЗ-а, Бул.Војводе 

Мишића 17

centarbrazilskekulture.rs
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Бесплатна информатичка 
радионица за треће доба 
”Сениор нет”
Са циљем да најстарији чланови друштва буду равноправни 
у комукацији са млађим генерацијама, Бизнис центар 
општине Савски венац са великим успехом за своје 
пензионере већ годину дана организује информатичку 
радионицу за треће доба. 

Полазници ове бесплатне радионице уче како да користе 
компјутере, електорнску пошту и програме за комуникацију. 

Општина Савски венац препознала је потребу старијих 
грађана 
да коминицирају са члановима породице и пријатељима 
који живе у иностранству путем компјутерских програма, 
као што је Скajп, али и да се дописују електонском поштом, 
ористе друштвене мреже, најчешће Фејсбук, читају дневну 
штампу преко интернета. 

Поред тога што су стекли корисна знања, досадашњи 
полазници ове радионице имали су прилику  да се друже 
и проводе квалитетно своје слободно време у пријатном 
амбијенту Бизнис центра и пријатељској атмсфери за коју је 
задужен модератор горан Ферко. 

Одушевљење бројних полазника довољна је потврда да је 
општина Савски венац учинила прави потез да старије од 60 
година упозна са новим технологијама и отвори им прозор 
у виртуелни свет. 

Сви заинтересовани могу се пријавити на број телефона 
064/9745505
Бизнис центар општине Савски, Кнеза Милоша 47. 
Горан Ферко.

ВЕСтИ ИЗ БИЗНИС ЦЕНтРА
Еко меме еколошка радионица 
са средњошколцима са Савског венца

Еколошка група Центра за урбани развој, „Еко.меме“ 
одржала је у понедељак 01. децембра у просторијама Бизнис 
центра Савски Венац креативну радионицу за ученике 
средњих школа. Тема радионице је израда кућице за птице од 
еколошког материјала. радионица је увод у наредни пројекат 
који је планиран за пролеће идуће године, а чији је циљ 
адаптација и израда погодног станишта за врабце и сличне 
птице које су угрожене динамичним животом урбане средине 
у којој бораве. Број птица у нашем граду је у опадању и треба 
спречити нестанак ових малих становника који су есенцијални 
за наш екосистем. 
у оквиру радионице учествовале су, свака са по 7 ученика, 
Гимназија Свети Сава, Средња медицинска школа и Школа за 
бродарство, бродоградњу и хидроградњу.
на крају је одржана презентација решења, оцењивање и 
евалуација.
радионица је увод у наредни пројекат који тим планира за 
пролеће идуће године, у који ће бити укључени и ученици 
других средњих школа.
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одржани „HInt“ тренинзи 
за пловидбу
петак 17. октобар

у оквиру реализације пројекта „HINT“ 
“Хармонизација образовања у речном 
транспорту и ИТ развој“ који се 
финансира средствима Европске уније 
у организацији Општине Савски венац 
одржане су радионице о електронској 
платформи за обуку пловидбе и о 

нормативима превоза опасног терета 
на рекама.
учесници на радионици су били 
представници Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, удружења речних 
капетана Србије, бродарских 
компанија, Лучке капетаније, 
саобраћајне школе Пинки из новог 
Сада, техничке школе из апатина и 
други актери. 
Место догађаја: Школа за бродарство, 

бродоградњу и хидроградњу
Милоша Поцерца 2, 11000 Београд. 

дизајн инкубатор НоВА ИСКРА објављује позив за 
чланство у DesIGners LaB-у за 2015. годину.
Дизајн инкубатор нОВа ИСКра објављује трећи по реду годишњи 
позив за чланство у DesIGners LaB-у, односно за коришћење 
свог мултифункционалног coworking простора из домена дизајна 
и сродних креативних дисциплина. 

Чланови DesIGners LaB- имају бенефицирану цену за коришћење 
coworkingа, као и прилику да буду изабрани као стипендисти 
ЕрСТЕ банке и да током 2015. године користе простор нОВЕ 
ИСКрЕ потпуно бесплатно.

Од октобра ове године, београдски Дизајн инкубатор нова Искра 
ради са проширеним капацитетима, а као и сваког децембра од 
2012. године, управо је расписан отворени позив за чланство у 
Десигнерс Лаб-у цоwоркера који су активни у оквиру простора 
нове Искре у улици Гаврила Принципа 43 у Београду.

DesIGners LaB-је најужа и најближа мрежа сарадника нове 
Искре. Дизајнери и креативаци различитих профила, који се 
бирају сваког децембра на основу отвореног конкурса, добијају 
прилику да користе погодности радног простора нове Искре на 
бази бенефициране месечне чланарине у износу од 100 Еур, 
и да тај простор деле са менаџментом нове Искре и другим 
цоwоркерима. Десигнерс Лаб је намењен подршци младих 

креативаца који су на почетку својих каријера и имају потребу 
за професионалним радним простором, разменом искустава 
и сусретима са потенцијалним клијентима и представницима 
индустрије. 

Већ другу годину за редом, нова Искра остварује сарадњу са 
ЕрСТЕ Банком, која ће заједно са тимом нове Искре изабрати 
једног кандидата за DesIGners LaB- као стипендисту ЕрСТЕ Банке 
који ће имати прилику да током 12 месеци користи капацитете 
нИ у потпуности бесплатно. Избор стипендисте биће базиран на 
квалитету портфолија, са фокусом на младе ауторе. 

Стипендиста нИ и ЕрСТЕ Банке током 2014. године био је 
индустријски дизајнер ненад Мерзел, који је узео учешће у 
више значајних дизајн-ангажмана и програма нове Искре. 
Заинтересовани будући корисници могу се пријавити путем 
онлине формулара, најкасније до недеље 21. децембра у поноћ.

неопходно је попунити формулар и приложити професионални 
CV, као и портфолио са радовима.

Кандидати који прођу у ужи избор биће позвани на интервјуе у 
периоду од 22. до 24. децембра, након чега ће изабрани чланови 
о томе бити званично обавештени.

За све додатне информације можете контактирати нову Искру 
путем маила или телефона.

DesIGners LaB   Конкурс НоВЕ ИСКРЕ
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ЈЕДАН ОД ПРВИХ СТАНАРА  БЦ # 47  -  “CreItive”
српски дигитални бренд стигао у Дубаи - компанија “CreITive” за само три године 
стекла поверење клијената са свих меридијана јавних набавки.

Када су пре три године немања Тимотијевић, Драган Стевић, ненад Латковић и Вељко Васић покренули компанију “CreITive” , 
нису очекивали да ће већ у првој години пословања постати партнери чувеног “Google”-а, имати клијенте на свим меридијанима, 
а однедавно и канцеларију у Дубаију. Првобитна идеја је била да то буде фирма за израду веб сајтова, али је у међувремену 
прерасла у агенцију за пружање свих услуга из облати дигиталног маркетинга (“full digital marketing”).

на самом почетку пословања компанија “CreItive” је добила статус „Google Partner“  у Србији, и у том тренутку били су 
трећа фирма у нашој земљи која је стекла тај статус. Драган Стевић нам објашњава да бити „Google Partner“ много значи 
за један стартап који се бави интегрисаним онлајн маркетингом где   „Google search“ и „Google Display network“ имају 
веома битну улогу.
Од четири оснивача компанија “CreItive”  је за три године је брзо расла, тако да данас запошљава 21 радника, а просечна 
старост запослених је 26 година.

- нашу фирму чине људи. Имамо тенденцију раста и код нас је увек отворен конкурс. Пресудан критеријум за избор 
запосленог је жеља и воља да напредују на личном и пословном плану, жеља да се живи за развој компаније и њене идеје, 
као и жеља за константним учењем – каже немања Тимотијевић који најављује да је у плану проширење пословања и на 
друга тржишта, па остаје да видимо која ће бити следећа дестинација на којој ће бити отворена канцеларија компаније 
“CreITive” .
Извор: Е-капија

- баш пред оснивање компаније на огласној табли Факултета 
организационих наука смо видели конкурс за субвенционисани 
простор у бизнис инкубатору општине савски венац.  
у бизнис инкубатору општине савски венац је било наше 
представништво до пре неколико месеци, а од јануара прошле 
године смо на сењаку – објашњава Tимотијевић додајући да 
имају у плану селидбу због константног ширења компаније.

Немања тимотијевић, 
један од четири оснивача фирме CreItive 

Oдржан тренинг програм за архитекте: 
„АРхИтЕКтуРА И одРжИВоСт“
на тренингу „арХИТЕКТура И ОДрЖИВОСТ“ који је одржан у 
оквиру МИЛД ХОМЕ пројекта , где нам се представио ранко 
Божовић, међународни стручњак за одрживу изградњу 
и пројектовање, су приказани нови принципи и методе 
пројектовања енергетски ефикасних зграда и насеља у 
свету. Из свог богатог искуства у раду са познатим светским 
архитектама, приказао је пред 40-так архитеката и инжењера 
у два дана, како се у мултидисциплинарним пројектантским 
тимовима уочавају, постављају и решавају проблеми везани 
за примену енергетски ефикасних стандарда. 

ранко Божовић је међународни стручњак за одрживу 
изградњу и пројектовање као и стратегије развоја урбанизма 
у складу са климатским променама. Иако је машински 
инжењер, већ 15 година се интезивно бави архитектуром и 
сарадник је многих светских архитеката, а пре свега познатог 
холандског архитекте рема Коолхааса и групе ОМа.

Победник је многих међународних конкурса, а његова 
искуства и визије одрживе архитектуре могу бити од користи 
свим пројектантима.

Тренинг програм је се одржан у уторак 30. септембра и 
среду 1.октобра 2014. године, у свечаној сали општине 
Савски венац.

Млади архитекти током тренинга о одрживој архитектури 
у органиѕацији општине Савски венац у оквиру МИЛД ХОМЕ 
пројекта.



www.savskivenac.rs 31

Информатор о раду и животу градске општине Савски венацЕ-уџбеници из домаће 
радионице

”new Look entertainment”, ICt 
компанија са најдужим стажом у 
Бизнис центру БЦ#47, започела је још 
један пионирски подухват на српском 
тржишту: пројекат е-уџбеника!

Три године после објављивања прве 
српске е-књиге на светском тржишту, 
каталог дигиталних издања неw Лоока, 
е-Књижара, данас броји скоро 1.000 
наслова, домаћих класика и савремених 
аутора, међу којима и популарне 
школске лектире. Пројекат е-уџбеника 
Њу лук је представио на овогодишњем 
Сајму књига у Београду, у сарадњи 
са Центром за промоцију науке и 
Отвореним системом образовања.

Е-уџбеници су будућност образовања 
и светски тренд, а новим законом о 
образовању биће уведени и у наш 
образовни систем - мада се још увек не 
зна у којој мери.
Интерактивно учење веома је важно 
деци, али и 

одраслима, а данашњи клинци већ 
као трогодишњаци делују "као да 
су се родили са таблетом или смарт 
телефоном у рукама".

О "урођеној" вези деце са новим 
технологијама сведочи и социјални 
експеримент, спроведен у два забачена 
села у африци: једна компанија 
поделила је 20 таблета неписменој деци, 
без икаквог упутства како да их користе, 
и та деца су већ првог дана успела да 
укључиле таблете - а треба имати на уму 
да у селу нема ни телевизора; за недељу 
дана овладали су свим понуђеним 
апликацијама; у року од шест месеци 
хаковали су софтвер како би сваки од 
њих поставио персонализовану прву 
страну на свом уређају.

јасно је да се садржаји - писани и 
мултимедијални - селе на таблете и 
мобилне телефоне, а електронски 
интерактивни уџбеници, уз довољно 
маште и сарадње са издавачима, јесу 
будућност која може лако да буде 
доступна и младима у Србији.

СтАРт Ит И БЦ#47
поткровље попуњено, али се отвара нова 
могућност за оне који хоће да буду његов 
део
Прошло је свега шест месеци од званичног отварања 
Поткровља у сарадњи Старт ит и Бизнис Центра Општине 
Савски Венац, а наш мали простор је већ попуњен.
Поткровље хаб представља програм подршке и ”co-work-
ing” простор за младе предузетнике  и стартапе у области 
информационих технологија и креативне индустрије који 
развијају производе и услуге пре свега за глобално тржиште.
Интересовање је велико, а ми, на жалост, још увек не 
можемо да примимо нове станаре. Зато смо отворили упис 
за Чланове, за шта је такође ограничен број пријава, па вас 
саветујемо да што пре обезбедите своју чланску карту.

Разлика између чланства и станара
Члан Поткровља може да користи исти програм као и станар, 
али нема опцију да ради свакодневно из Поткровља. 
једина разлика између члана Поткровља и станара је у месту 
– столу и столици.
Поткровље је до сада организовао неколико неформалних 
networking окупљања, различите стартап биоскопе, 
радионице са домаћим и страним предавачима, а чланови 
имају приступ и нашој широкој листи ментора (за сада 30 
предузетника и инвеститора, али број ће још расти :)).

Такође, чланови овог хаба добијају попусте, али и бесплатне 
услуге од наших партнера – activeCollaba, adriahosta, Amazon 
Web Services, Mainstreama, iStylea и Semaphorea.

Замислили смо да ћемо уз чланство проширити нашу малу 
заједницу новим квалитетним људима који ће повремено 
моћи да раде са нама, али и да уче и развијају се кроз 
програме које креирамо. Простора нема, али воље има :)
Тренутно из Поткровља раде фирме  CyberCity, Warrantly, 
Spectator, Pukka Themes, Farmia и неколико занимљивих 
појединаца, а уколико желите да им се придружите кроз 
чланство, потребно је да се што пре пријавите.

ВЕСтИ ИЗ БИЗНИС ЦЕНтРА
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на овогодишњем 
СВурФ-у у три 
фестивалске области 
наступило је преко 
500 младих талената, 
углавном са Савског 

венца али и из других делова града. 
Дугогодишњи рад, квалитет и сад већ 
респектабилна традиција утицали су 
да ове године, иако није било никакве 
селекције, готово да није било 
лоших наступа и радова, а половина 
оних који су се појавили били су у 

конкуренцији за награде и сва три 
жирија имала су велики „проблем“ 
како од толико сјајне деце одабрати 
оне најбоље (списак награђених 
дајемо у посебном прилогу). Ипак, 
ако би нешто требало издвојити то 
је, пре свега, дивна атмосфера која 
је владала у свим фестивалским 
програмима, како на позорници тако 
и иза ње, да би све свој најлепши 
епилог добило на дивној, можда и 
најлепшшој до сада Завршној вечери 
у Театру 78.  

рОК-ВЕЧЕ у „МИКСЕр ХауСу“
Осми по реду Савсковеначки урбан 
фест – СВурФ 2014, почео је 12. 
новембра рок-концертом у Миксер 
хаусу, у дивној атмосфери пред 
неколико стотина гледалаца, међу 
којима су били сами учесници, 
њихови родитељи, рођаци, пријатељи, 
наставници или школски другови. 
Концерт, као и цео овогодишњи 
фестивал, посвећен култури међу 
децом и омладином, свечано је 
отворио председник општине Душан 

СјАјАН КВАЛИтЕт И 
дИВНА АтмоСФЕРА

ЗАВРшЕН оСмИ САВСКоВЕНАчКИ уРБАН ФЕСт – СВуРФ 2014.
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Динчић, а потом се на бини ређало 
25 (од укупно 27 пријављених) група, 
од оних најмлађих из основних 
школа, преко средњошколаца па до 
студентских и демо-бендова. Посебно 
лепу атмосферу већ самом својом 
појавом направили су најмлађи 
малишани из „Мишића“ који су 
отворили фестивал, да би после све 
време поред саме бине играли, певали 
и радовали се уз сваки бенд.
Поред већ добро познатих прелепих 
гласова Веронике Павлићевић и 
анастасије Кнежевић које су поново 
биле најбоље певачице међу 
основкама односно средњошколкама 
публику су посебно одушевиле групе 
„Џамбо ђембе“, „Fresh Friends“ и 
„Хантинг соулс“ међу основцима, као и 
„Славина љубави“ међу старијима.  
Посебна прича су момци из бенда 
„Шалтерски службеник“ који су 
потпуно одушевили све присутне са 
своје две ауторске песме од којих 
нумера „Само цепај“ има све шансе, да 
уз добро урађену продукцију, постане 
апсолутни хит не само српске него и 
екс-југословенске рок-сцене.
 
Сјајан ПОЗОрИШнИ МараТОн у 
ТЕаТру 78

Позоришни део Осмог СВурФ-a 
авршен је 30. новембра театарским 
маратоном на ком је изведено 15 (од 
16 пријављених) представа.
Од 11 часова, када су на сцену изашла 
деца из ОШ „Др Драган Херцог“ па до 
18,  када је на програму био„народни 
посланик“ из Гимназије „Свети Сава“, 
изведено је седам представа из 
основних и шест из средњих школа, 
уз две мешовите (плесне) групе. Од 
оних најмлађих, ученика целог једног 
одељења другог разреда, преко деце 
из ОШ „Петар Петровић Његош“ која 
су до јуче играла „Црвенкапицу“, а сад 
представу „Драга јелена Сергејевна“, 
уз кореографске и монодрамске 
минијатуре од неколико минута 
стигло се до захтевних полусатних 
пројеката, међу којима су биле 
представе Филолошке гимназије 
(нушићев „Шопенхауер“ и „Поруке“), 
сјајна представа „Велика авантура 
човечанства“ Дома ученика железничке 
школе, Шекспиров „Сан Летње ноћи“ 
из Четврте гимназије и разне друге 
театарске посластице. Публику која 
је за неке представе испунила готово 
целу салу посебно су, поред неких 
већ поменутих, одушевила деца из 
ОШ „уједињене нације“ са Чукарице, 

играчи(це) Плесног клуба „ред стар“ са 
својим „Мачкама из високог друштва“ 
и основци из „Војводе Мишића“ чији 
„Чудесни сан мале Иве“ је проглашен 
за најбољу комедију. Представе је 
оцењивао петочлани стручни жири, 
састављен од професионалних 
редитеља, глумаца, позоришних 
продуцената и историчара уметности, 
који је доделио и шест појединачних 
глумачких награда, као и једну за 
драматизацију. 

ЛИКОВна ИЗЛОЖБа у КуЋИ КраЉа 
ПЕТра
након рок-концерта и позоришног 
маратона, такмичарски део Осмог по 
реду Савсковеначког урбан феста – 
СВурФ 2014. завршен је 2. децембра 
Ликовном изложбом у Кући краља 
Петра коју је отворио Предраг 
Кузмановић, заменик председника 
Скупштине општине Савски венац. 
За изложбу је пристигло стотинак 
радова у свим ликовним или самог 
СВурФ-а. Изложена су 82 рада, од 
којих је неке заједно радило и више 
аутора, тако да је укупно учествовало 
преко сто младих талената, а аутори су 
ученици основних и средњих школа, 
али и студенти уметничких и других 



www.savskivenac.rs34

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

факултета из целог Београда. 
Одмах након отварања петочлани 
стручни жири кренуо је у нимало лак 
посао – одабирање оних најбољих 
којима ће припасти награде. Колико 
је конкуренција била јака, а тиме и 
изложба квалитетна, најбоље говори 
податак да су чланови жирија, од 
којих је свако предложио по десет 
радова, за награду предложили чак 
34 рада, а највише гласова, четири 
од пет чланова жирија, притом је 
добио рад јелене Братић и Дине 
Пипонски из ОШ „Петар Петровић 
Његош.

СПЕКТаКуЛарнО ЗаВрШнО ВЕЧЕ   
најбољи из све три области награђени 
су на Завршној вечери 23. децембра у 
Театру 78, уз пригодан програм у ком 
су наступили неки од најатрактивнијих 
учесника музичког и позоришног дела 
фестивала.
Пред препуном салом у којој се збило 
преко 500 гледалаца, уз још стотинак 
оних који су на свој наступ чекали у 
„бек- стејџу“, Завршно вече је отворио 
председник општине Душан Динчић, 
захваливши се свима који су фестивал 
организовали, као и наставницима 
који су са децом радили у припреми 

њиховог наступа, али и родитељима 
и пре свега самим учесницима који су 
својим наступима увеличали осми по 
реду СВурФ, изразивши своју наду да 
ће овај фестивал трајати и у наредним 
деценијама и да ће једног дана на 
њему учествовати и деца садашњих 
учесника.
   Тешко је и неупутно на овом месту 
набрајати све учеснике Завршне 
вечери који су листом мамили салве 
аплауза присутних у сали која је у 
неким тренуцима и хорски певала са 
њима и аплаудирала у ритму њиховог 
наступа.

пРИјАтЕЉИ И доБРочИНИтЕЉИ
у организавији овогодишњег СВуРФ-а, као суорганизатори појединих фестивалских дана 
помогли су: миксер хаус, театар 78, Академија 28, дКЦ „мајдан“, под театар, као и ресторан 
„Царева ћуприја“ који је угостио чланове позоришног жирија. 
Као осведочени пријатељи СВуРФ-а: поново су се исказали: поклоничка туристичка агенција 
Српске православне цркве „доброчинство“ (која је покллонила једно путовање у хиландар), као 
и издавачке куће „геопоетика“, „одисеја“ и „Metropolis records“ које су своја издања дала на 
поклон добитницима награда
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   И ако је ишта уопште након такве вечери 
потребно истицати онда је то предивна 
атмосфера која је владала не само у 
сали, него и у холу, у свлачионицама и 
иза бине, где су сви учесници, у славу 
културе и лепоте, дисали као један, 
без трунке сујете и суревњивости, 
срећни што су део свега тога, што имају 
прилику да покажу своје таленте и да 
се међусобно друже, склапају нова 
познанства и пријатељства.  

дИпЛомЕ И НАгРАдЕ
муЗИКА
  1. група „шалтерски службеник“ 
за најбољу ауторску песму „Само цепај!“
  2. група „Џамбо ђембе“ из ош „Ћирило 
и методије“ најбоља међу основним 
школама – за оригиналан звук и сјану 
изведбу  
  3. група „Славина љубави“ за 
комплетан наступ, енергију и имиџ 
бенда
  4. Анастасија и Стефан Кнежевић 
за изванредну интерпретацију
  5. Вероника павлићевић из ош 
„Војвода Радомир путник“, 
најбоља певачица међу основцима
  6. ŠBBH Crew из Бродарске школе
за истрајавање и постигнут квалитет у 
хип-хоп музици
  7. петар дајић из групе „Hunting souls“,  
најбољи бубњaр СВуРФ-а 2014.
  8. Ања дајић из групе „Hunting souls“, 
Специјална диплома „Chrissie Hynde“     
  9. Катарина Стевановић из групе 
„Распад система“,  за изванредно 
свирање бубњева
 10 . Александар Стојановић из Војне 
гимназије,  за изванредно свирање рок-
хармонике у групама „перини којоти“ и 
„миксери“
 11. „мишићи“ из ош „Војвода мишић“ 
као најмлађи и најслађи на рок-вечери
 12. група nF1 из гимназије „Свети Сава“ 
за чврст и компактан звук
13. група „Fresh Friends“ за дует који 
обећава
14. група „Doomsday Generation“ за 
ауторски рад

поЗоРИштЕ
   1. основна школа „уједињене нације“ 
    за представу у целини „a la Drugo - 
četiri“ 
   2. основна школа „Војвода мишић“ 
за најкомичнију представу „чудесни сан 

мале Иве“
   3. дом ученика железничке школе 
за колективно најенергичнију представу 
„Велика авантура човечанства“ 
   4. плесни клуб „red star“ за најбољи 
плесни театар у представи „мачке из 
високог друштва“
   5. марко Божовић из Војне гимназије 
за најбољи текст у монодрами „писмо“
   6. милица Бјелогрлић из Филолошке 
гимназије за драматизацију представе 
„шопенхауер“
   7. Иван Филип Ковачевић из ош „петар 
петровић његош“ за улогу у представи 
„драга јелена Сергејевна“
    8. јелена Лукић из ош „Радојка Лакић“ 
за улогу у представи „Кад порастем бићу 
дете“
  9. Анђела Стојановић из Филолошке 
гимназије за улоге у представама 
„шопенхауер“ и поруке“
10. Ања грубјешић из четврте гимназије 
за улогу у представи „Сан летње ноћи“
11. Исидора јарић из ош „Исидора 
Секулић“ за улогу у представи „побуна 
бајки“

ЛИКоВНА ИЗЛожБА 
    1. јелена Братић и дина пипонски из 
ош „петар петровић његош“ за најбољи 
ликовни рад на СВуРФ-у 2014.
    2. милица Иваниш и Исидора Савовић 
из ош „Стефан Немања“ за изванредан 
ликовни рад
    3. марко Илић из школе за оштећене 
слухом „Стефан дечански“ за зрео 
ликовни израз
   4. Ана шобић и Лара човић из ош 
„Стефан Немања“ за изванредан 
ликовни рад
   5. Вања Кнежевић из ош „Стефан 
Немања“ за изванредан ликовни рад
   6. јана Николић из ош „петар 
петровић његош“, за фотографију

   7. маја и ђорђе огризовић – ош 
„п.његош“ и трећа гимназија за успешан 
породични ликовни континуитет
   8. милица Кнежевић из школе за 
дизајн за изванредно ликовно решење 
плаката 
   9. Анђела Кнежевић из школе за дизајн 
за изванредно ликовно решење плаката
10. гаља тодорова из ош „петар 
петровић његош“ за маштовит и 
иновативан ликовни рад
11. Ирина и Исидора Булатовић из 
ош „Стефан Немања“ за изванредан 
ликовни рад
12. матеја дабовић из ош „Стефан 
Немања“ за изванредан ликовни рад
13. Андријана и милица Луковић – 
Војна Академија за изванредан и зрео 
ликовни рад
 
дИпЛомЕ шКоЛАмА
1. гимназија „Свети Сава“, као 
најрокерскија школа у граду 
2. четврта гимназија као најпозоришнија 
школа на СВуРФ-у 2014.
3. основна школа „Радојка Лакић“ 
за брижљиво неговање позоришног 
живота у школи
4. основна школа „Стефан Немања“
за изванредну селекцију ликовних 
радова
5. основна школа „петар петровић 
његош“ за изванредну селекцију 
ликовних радова
6. школа за оштећене слухом – наглуве 
„Стефан дечански“ за изванредну 
селекцију ликовних радова
7. школа за дизајн за изванредну 
селекцију ликовних радова
8. основна школа „Војвода мишић“ као 
највеселија на СВуРФ-у 2014.
9. ош „др драган херцог“ за неговање 
језика кроз представу „Како се каже?“
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Дечији културни центар Мајдан 
успешно завршава пословну 2014. 
годину. у години на измaку ДКЦ 
„Мајдан“ реализовао је велики 
број програма, још један Дечији 
фестивал „Пропелер“, обогатио и 
модернизовао програм установе 
новим садржајима. 

Тродневни дечији фестивал 
„Пропелер“, синергија едукативних, 
спортских и уметничких програма 
окупио је најбоље предаваче, 
уметнике, институције и 
организације, на коме су деца могла 
да усвоје нова знања и развију 

нова интересовања, пре свега, 
кроз игру и дружење. Током целе 
године организовани су бесплатни 
програми који су окупили децу 
из различитих делова Београда у 
„Мајдану“. у оквиру новогодишњег 
програма, који ће се реализовати од 
27. до 29. децембра, предшколци са 
Савског венца ће мођи да уживају 
у интерактивном концерту „Моје 
новогодишње ноте“, а они нешто 
старији у радионицама израде 
празничних честитки и поклона као и 
програму размене књига и играчака. 

Кућа краља Петра, стогодишња 

породична вила на Сењаку, у којој 
је последње две године живота 
провео Краљ Петар I Карађорђевић, 
организовала је велики број 
програма и манифестација 
(изложби, књижевних вечери, 
концерата, мултимедијалних 
програма, трибина, позоришних 
представа, радионица, стучних 
вођења кроз кућу). Будући да Кућа 
има континуирани програм, почела 
је да гради сталну публику и бележи 
све већу посећеност. За сам крај 
године „Мајданов“ тим припрема 
је новогодишњи уметнички базар 
у Кући краља Петра, у недељу, 

АКтИВНо И тоКом РАСпуСтА

дЕчИјИ КуЛтуРНИ ЦЕНтАР „мАјдАН“ 
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21.12.2014, од 12 до 20 часова, на 
коме ће посетиоци бити у прилици 
по повољним ценама да купе 
уметничке предмете за празничне 
поклоне. Исте вечери, са почетком 
од 18 часова, у сарадњи са Музичком 
школом „јосип Славенски“ биће 
уприличен и новогодишњи концерт. 
Како би приближила публици 
уметнике недовољно познате 

нашој јавности, Кућа краља Петра, 
24.12.2014. године отвара изложбу 
„у трагању за тишином - Божидар 
Карађорђевић као путописац новога 
доба“. Ова документарна изложба 
представиће рад принца-уметника, 
веома значајне личности с краја 
19. и почетка 20. века, чије се 
стваралаштво изучава у европским 
историјама уметности. Путописац, 

примењени уметник, сликар, 
ликовни критичар, композитор, 
лични пратилац Саре Бернар... 
Све наведено представља само 
део интересовања и стваралаштва 
Божидара Карађорђевића, великог 
ерудите и авантуристе.  Поред 
оваквих тема, Кућа краља Петра 
перманентно се бави промоцијом 
савремене уметности.

 Концерт Краљевксих 
гудача Светог ђорђа

НАјАВА пРогРАмА 
ЗА јАНуАР 2015. годИНЕ
у оквиру зимског распуста, од 9. до 19. јануара, дКЦ „мајдан“ понудиће деци 
бесплатни едукативни програм на коме ће моћи да се упознају са основама 
електорнике, weB програмирања, роботике и ардуина (светски позната 
платформа за израду прототипова електорнских уређаја које контролишу 
микроконтролери). такође ћемо понудити и радионице роботике и електорнике 
за девојчице, које су подједнако успешне у овим областима као и дечаци, а 
у циљу подршке и охрабрења да почну да се активније баве оним што воле. 
Спортски програм водиће Аикидо клуб „Кошава“. Крајем месеца почиње 
пријава за нову сезону бесплатних програма у „мајдану“. детаљи о пријави и 
бесплатним програмима могу се наћи на сајту www.dkcmajdan.org.rs.
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За „Мајданом“ је још једна успешна пословна година. Тренутно је ДКЦ 
“Мајдан” са Кућом краља Петра центар културних, едукативних и 
спортских дешавања на територији Општине Савски венац. Активности и 
програм припремамо у сарадњи са својим партнерима, ослушкујући потребе 
посетилаца са којима одржавамо сталну, свакодневну комуникацију. 
Наставићемо са континуираним активностима како бисмо и даље били 
иницијатори и креатори културних навика грађана Савског венца.

Иван југовић, 
директор дКЦ „мајдан“ и иницијатор фестивала „пропелер“

МаЛа ШКОЛа анИМаЦИјЕ
Дечији културни центар “Мајдан” 
у сарадњи са Градском општином 
Савски венац, од децембра 2014. 
године, покренуо је Малу школу 
анимације, коју ће ученци основних 
и средњих школа моћи бесплатно 
да похађају. Мала школа анимације 
је намењена деци полазницима без 
искуства у области анимације. уз 
помоћ ове школе полазници ће моћи 
да добију увид у основе анимације и 
боље разумевање покретних слика. 
Програм подржава личну креативност 
и комбинује основе анимације са 
практичним експериментисањем 
и стварањем,  плански води 
полазнике, корак по корак, кроз 
анимацију. Циљ мале школе 

анимације је упознавање учесника са 
техникама, историјским развојем и 
усавршавањем анимације, од првих 
неспретних покушаја, до актуелне, 
медијске свеприсутности. акценат 
је на тимском раду са 
конкретним задацима, а 
кроз вежбе и практичан 
рад полазници ће развити 
свест о стварању покретних 
слика, оживљавању и 
карактеризацији ликова. 
Школицу води  Душко 
Пашић, редитељ кратких 
анимираних филмова, 
ТВ сниматељ.   
Термин је недељом од 17 
до 19 часова а пријаве су 
на: propeler@dkcmajdan.
org.rs

„МајДанОВа“ раДИОнИЦа 
ФОТОГраФИјЕ
Дечији културни центар ”Мајдан” 
у новој сезони покреће још један 
бесплатни програм - радионицу 
фотографије, прилагођену узрасту 
од 10 до 14 година. Полазницима 
ће бити представљене тајне 
уметничке фотографије на лак, а 
занимљив начин. упознаће се са 
документарном фотографијом, 
научити како да опажају што 
занимљивије детаље, како да 
што дубље осете природу при 
фотографисању и како да њихова 
фотографија буде у складу са тим 
што виде. Имаће прилику да посете 
многобројне изложбе уметничке 
фотографије и да упознају радове 
младих уметника.
радићемо на развоју креативности 
полазника и учењу стварања 
креативне фотографије.
на крају курса биће одржана 
изложба радова полазника на којој 
ће бити представљен њихов рад и 
стваралачки развој. радионицу води 
јелена јанковић, професионални 
фотограф, а термини су суботом 
и недељом од 11 до 12:30 часова. 
Пријаве су на већ познат меил: pro-
peler@dkcmajdan.org.rs

НоВо у дКЦ 
„мАјдАН“



чЕЛНИЦИ општИНЕ:
Душан Динчић, председник Општине, 
2061-769,  факс 2061-899
Владимир новаковић, заменик 
председника Општине,  3615-381

чЛАНоВИ општИНСКог ВЕЋА:
Милош Ковачевић, 3615-382,  3615-388 
Мирјана Вељић, 3615-382,  3615-388
Бранимир Гајић,  2061-904
Мирјана Велимировић,  2061-773
Душан јевтић,  3615-388, 3615-382
Зоран Коцић,  2061-905,  2061-800
Дарко Чуданов,  3615-382,  3615-388

СКупштИНА општИНЕ
ненад Константиновић, председник 
Скупштине општине,  3615-382, 3615-388

Бранислав Пејчић, начелник Oпштинске 
управе,  2061-800
Ивана Петковић, зам. начелника Оу,   2061-
800
Предраг Кузмановић, зам. председника 
СО,  3615-388
немања Петровић, помоћник 
председника општине,  7151-850
јасмина Ђокић-Павков, помоћница 
председника општине,  2061-904
Милица новаковић, помоћница 
председника општине,  2061-904
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



НоВА могуЋНоСт 
да свакодневно 

пратите РАд 
И АКтИВНоСтИ 

општИНЕ: посетите 
званичну „фејсбук“ 

страницу го Савски венац

оСтАВИтЕ поРуКу И КомЕНтАР, или 
дајте сугестију или предлог -  тРЕНутНА 

дВоСмЕРНА КомуНИКАЦИјА

facebook.com/gosavskivenac


