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Душан Динчић
председник Градске 
општине Савски венац:

“У протеклих неколико 
недеља били смо 
сведоци великог 
незадовољства 

грађана у Београду, али и целој Србији 
због увећаних решења за порез.  Тим 
поводом, реаговао сам покретањем 
инцијативе пред Уставним судом за 
оцену уставности Закона о порезима 
на имовину грађана. Повод за такву 
одлуку је мишљење да су порези 
на имовину грађанима Савског 
венца и шире неразумно високи и 
да представљају кршење основних 
људских права.  Подсећања ради, 
општина Савски венац је пре скоро 
две године предала захтев за промену 
Одлуке о екстра-зонама заједно са 
петицијом грађана која није дала 
никакве резултате. Из тог разлога, 
принуђен сам да правду за грађане 
Савског венца потражим на Уставном 
суду.

Овом инциијативом стављају се у 
први план три спорна члана закона. 

Члан 2, став 1. тачка 1. у којем 
је прописано опорезивање права 
својине на грађевинском земљишту 
преко 10 ари који директно омогућава 
двоструко опорезивање када се 
примењује на власнике или кориснике 
грађевинског земљишта који имају 
објекат на који плаћају порез на 
имовину на том земљишту. Овом 
одредбом су грађани који имају 
непокретности на парцелама које су 
веће од 10 ари двоструко опорезовани 
јер плаћају порез и на објекат у чију је 
тржишну вредност урачуната вредност 
земљишта и поново на вредност самог 
земљишта.

Исти ови аргументи могу се 
применити и на тачку 3. истог става 
члана 2, који прописује опорезивање 

СВИМ ПРАВНИМ СРЕДСТВИМА 
ПРОТИВ ПОВЕЋАНОГ ПОРЕЗА

ИНИЦИЈАТИВA ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ
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права коришћења грађевинског 
земљишта преко 10 ари  у вредност 
објекта који се налази на земљишту на 
коме власник некретнине има право 
коришћења такође је укључено и 
право коришћења земљишта.

Чланом 13, став 1. оспореног 
Закона прописано је да је максимални 
порески кредит за лице које станује у 
некретнини 20.000 динара. 

На овај начин су у неравноправан 
положај стављени они грађани који 
живе у вреднијим некретнинама, а 
такође порески кредит у износу који 
је номинално прописан законом 
имају само она лица којима је висина 
пореза утврђена до 40.000 динара, 
тако да у примени оваква одредба 
утиче на то да се порески кредит 
прогресивно смањује са растом 
пореског оптерећења.

Право на становање је основно 
право зајемчено Уставом Републике 
Србије и није ограничено вредношћу 
имовине у којој неко живи. Позната је 
чињеница да је цена некретнина на 
територији Републике различита и у 
великој мери одређене географском 
локацијом на којој се налазе тако 
да неко за стан који је по својим 
особинама потпуно одговара 
другом стану може да има порески 
кредит у износу од 50% утврђене 
основице а неко може да има 
кредит који је утврђен у значајно 
мањем износу. На овај начин се 
пректично изједначавају они који 
некретнине користе за становање 

и за издавање када су у притању 
скупље некретнине, што ниједним 
законом није прописано. Такође, 
не узимањем у обзир и чланове 
породичног домаћинства који живе са 
власником у некретнини се не поштује 
уставна одредба из члана Члан 91. 
која прописује да се обавеза плаћања 
пореза заснива на економској моћи 
обвезника. Економску моћ обвезника 
превасходно опредељују приходи 
(зарада, приходи од издавања 
непокретности у закуп) и број лица 
које издржава али никако не вредност 
непокретности у којој лице са својом 
породицом станује.

Сматрам да су овим одредбама 
повређени чланови 21, 58, и 91. Устава 
Републике Србије.

Члан 6, став 1, тачка 2 - Закона 
прописује да је један од елемената 
за утврђивање цене објекта просечна 
цена квадратног метра одговарајућих 
непокретности у зону у којој се налази 
објекат.

Прописивањем да се цена објекта 
на основу које се утврђује основица 
пореза на имовину утврђује тако што 
се узима просечна цена остварена у 
зони у којој се објекат налази није у 
складу са чланом 21. и 58. Устава. 

Цена некретнине, осим 
локације утиче и опремљеност 
и стање некретнине које је 
потпуно индивидуално. Једини 
индивидуализован корективни фактор 
је амортизација, тј умањење цене на 
основу старости објекта. Међутим, 

старост објекта нема директну 
корелацију са стањем у коме се 
налази објекат. Нпр, материјал од кога 
је изграђен објекат, начин грејања 
објекта, постојање лифта и слично 
немају никакве везе са критеријумима 
за одређивање зонакоји прописује 
члан 6, став 5. Закона о порезима 
на имовину. Логично је да се у 
промету некретнина више продају 
квалитетнији објекти тако да 
просечна цена продатог објекта у 
одређеној зони не може никако да 
буде критеријум за утврђивање  цене 
објекта. Ово нарочито важи за оне 
зоне у којима постоји новоградња у 
којој је цена квадрата висока заједно 
са старим објектима који служе 
за становање који имају далеко 
нижу цену. На овај начин се ствара 
оптерећење грађанима који нису 
вршили промет некретнина и чије 
су некретнине лошије на основу 
вредности некретнина других 
грађана, што је противно принципу 
равноправности пред законом као 
и принципу да се обавеза плаћања 
пореза заснива на економској моћи 
обвезника.

Оваквим начином утврђивања 
висине пореске основице се крши 
и право грађана на мирно уживање 
имовине из члана 58. Устава РС јер 
су грађани који живе поред скупих 
некретнина а немају високе приходе 
практично присиљавају да продају 
своје некретнине да би могли да 
намире пореске обавезе.” n
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У неколико протеклих недеља општина је упутила више јавних писама на 
адресу градских власти и покренула теренске иницијативе са становништвом, 
а све у циљу како би се неколико будућих и потенцијалних пројеката и решења 
променило у њиховој иницијалној фази. Намера је била искључиво једна - да се кроз 
професионални  ангажман општине и грађанства укаже пажња вишим нивоима 
власти да сва решења која могу да имају огроман утицај на локалну заједницу ипак 
морају да буду у целости усклађена са очекивањима и потребама Савског венца. 

Добра вест гласи да је већ најављено да ће део тих иницијатива бити ускоро 
прихваћен док се од неких других најава изгледа одустало. Упркос различитим  
политичким позицијама општинских и градских власти на крају се показало  да је 
за општу добробит најбоље када  постоји коначно разумевање, а да највећи утицај 
на креирање локалних политика ипак имају - грађани

ИНИЦИЈАТИВЕ

Због бројних пријава против буке у хостелима 
који се налазе у стамбеним зградама општина 
Савски венац управо покреће акцију да се 
грађани наше општине заштите од таквих 
ситуација.

Са таквом досадашњом праксом - да је 
могуће отворити хостел у било којој стамбеној 
згради и у било ком њеном делу - неопходно је 
да се заврши, као и са погрешном и неодрживом 
одлуком да се интереси хостела ставе испред 
интереса станара.

Конкретни предлози шта мора да се 
промени у начину отварања, регистрације и 
функционисања хостела односе се на обавезу 
сагласности Скупштине зграде да се у стамбеном 
објекту отвори хостел, немогућност да хостел 
буде позициониран на спрату (изнад било чијег 
стана), предлог да се примарно хостели отварају 
у пословним објектима где не би ометали 
било чији живот у сопственом стану и не би 
угрожавали ред и мир у зградама као што је то 
сада случај... Најава будуће строже регулације 
отварања и рада хостела ових дана дошла је 
и са нивоа градске и републичке власти (од 
ресорног министра) што оставља могућност 
да ће сви позитивни ефекти ове иницијативе 
општине Савски венац врло брзо бити видљиви 
у свакодневном животу грађана у Савамали и 
околним улицама.

ПРОФЕСИОНАЛИЗМОМ  
У ЗАШТИТУ ГРАЂАНА

ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА КОРЕКЦИЈУ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ РЕШЕЊА

Акција за регулисање отварања и рада хостела у стамбеним зградама
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ИНИЦИЈАТИВЕ

У јавности је велику пажњу 
привукла проблематична најава 
могуће изградње “рециклажног 
дворишта” - депоније у парку на 
Сењаку код "Графичара", манастира 
Ваведење и основне школе "Стефан 
Немања": наведена локација упућена 
је општини Савски венац као предлог 
Дирекције за управљање отпадом 
Града Београда.

Рециклажна дворишта су добро 
замишљен начин да се реши 
проблем кабастог отпада који 
имају наши становници. Међутим, 
могућност да се уништи зелена 
површина и посече дрвеће, а при 
том усред резиденцијалне зоне 
екстра класе, изазвала је брзу и 
масовну реакцију становника овог 
дела општине Савски венац који су са 
огорчењем примили и саму вест да 
нешто такво уопште и може да буде 
нечија тема за разматрање.

У кратком року организовано је 
потписивање петиције против такве 

идеје које је имало огроман одзив.
Одмах након тога, у више 

реакција са више страна,  а највише 
од градских нивоа власти , уследиле 
су тврдње да депонија уопште није 
планирана. Циљ је тако постигнут: 
депоније на Сењаку неће бити.

Иначе, у почетној фази разговора 
на тему формирања “рециклажног 
дворишта” на територији Савског 
венца, општина је са своје стране 
била предложила и неколико 
локација код аутопута које би биле 
много погодније за отварање таквог 
погона, а на парцелама које су 
адекватније за ту намену и где не 
би били угрожени ни становање ни 
околина.

У општини у овом тренутку 
влада уверење да смо се брзим и 
широким организовањем изборили 
против депоније а за очување 
зелених површина на Сењаку као 
што смо у претходних годину дана 
већ два пута урадили када смо 

сачували парк-шуму "Бенцион 
Були" од покушаја дивље градње 
паркинга на две локације у 
Шекспировој улици.

Јавно писмо градоначелнику  
поводом најаве изградње тржног 
центра у улици Кнеза Милоша 
(бивши Савезни МУП)

Поштовани господине Мали,
с обзиром да сте најавили почетак 
градње комплекса који би требало 
да заузме блок између улица Кнеза 
Милоша, Дринске, Сарајевске и 
Дурмиторске, такозваног „Плаза 
центра“, указујем Вам на следеће:
према нацрту плана који је 
инвеститор ПД Orchid Group ДОО 
доставио и Градској општини 
Савски венац на парцели на којој се 
налази срушена зграда некадашњег 
савезног МУП-а, површине један 
хектар планира се нових 75.000м2 
бруто развијене грађевинске 
површине, што у пракси значи тржни 
центар и две куле од 30 спратова у 
најпрометнијој улици у Београду.

Ово је трећи тржни центар 
на потезу од Бранковог моста до 
Аутокоманде чија је изградња 
најављена у последњих месец 
дана. Сматрамо да тржни центри 
неће подићи квалитет живота 
Београђана и становника Савског 

венца, а да ће такозвани „Плаза 
центар“ чак и угрозити ефикасност 
њиховог кретања, као и десетина 
хиљада запослених и свакодневних 
корисника бројних установа у овом 
делу Београда.

Евентуалном изградњом доћи 
ће до драстичног повећања броја 
аутомобила у улицама Кнеза 
Милоша и Сарајевској што ће 
значајно отежати свакодневно 
функционисање Клиничког центра, 
пре свега Ургентног центра. 
Приликом хитних интервенција, 
којих је у Ургентном центру на 
стотине сваког дана, сваки минут је 
важан, а хиљаде нових аутомобила 
који би - према прорачуну самих 
инвеститора - континуирано улазили 
у тржни центар или излазили из њега, 
неминовно значе трајно саобраћајно 
загушење у најважнијој улици за 
приступ Ургентном центру.

Такође, очито је да ће то довести 
и до општег отежања функционисања 
саобраћаја у целом ширем центру 
Београда због прворазредног значаја 
који има ова градска саобраћајна 
артерија, са свим последицама које 
таква ситуација доноси. Изгубљено 

време Београђана у саобраћајном 
загушењу, у оба смера, на јутарњем 
путу ка послу и поподневном путу ка 
кући - биће немерљиво.

То је разлог зашто су две пређашње 
Саобраћајне студије – прву је радило 
Јавно урбанистичко предузеће 
Урбанистички завод Београда, а другу 
немачка консултантска кућа PTV – 
показале да постојећа саобраћајна 
мрежа не може да поднесе тако 
увећане капацитете.

Због ових важних примедби 
које имам као председник општине 
Савски венац, позивам Вас да 
уложите максималан напор како би 
смо сви избегли могуће нерешиве 
проблеме због такозваног „Плаза 
центра“. Уверен сам да ће темељна 
и непристрасна процена оваквог 
планског решења, лишена било 
каквог политичког контекста, 
бити неопходна у јавној расправи 
овим поводом, као што ће такав 
неминовно морати да буде и нови 
предлог потенцијалног решења.

Срдачно, 
Душан Динчић

председник Градске општине  
Савски венац

Депонија у парку на Сењаку?

Саобраћајни колапс у Кнеза Милоша  
и околним улицама - случај “Плаза”
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Тим за социјално укључивање 
и смањење сиромаштва 
иницирао је израду 
методологије и апликације 

са циљем да овакав алат стави на 
располагање свим заинтересованим 
корисницима, од доносиоца 
одлука и креирања политика, 
до самосталних истраживача и 
новинара.

Индекс друштвеног развоја 
пружа могућност поређења 
квалитета живота по градовима и 
општинама, који се може сортирати, 
у зависности од личних приоритета, 
према девет области: демографија, 
економска активност, образовање, 
социјална заштита, здравствена 
заштита, услови становања, 
сигурност, друштвена партиципација 
и осетљиве групе и људска права.

Индекс ће се ажурирати једном 
годишње новим подацима, уз 
могућност унапређења и додавања 
нових индикатора, како буду 
развијани и постајали доступни на 
нивоу општина. Покрива све градове 
и општине у Републици Србији 
(укључујуци и све градске општине 
појединачно).

Резултате Градске општине 
Савски венац можете видети на 
графикону. То у пракси значи да 
је општина Савски венац веома 
погодна у погледу квалитета 
живота, што показује чињеница да 
је сврстана међу првих петнаест 
општина у неколико области у 
оквиру Индекса друштвеног развоја. 

Просечна старост у Савском венцу 
је 44.2 године. Укупни индекс 
зависности становништва био је 
43.15%, док је индекс зависности 
старих 26.31%.

Економска активност представља 
важно средство за постизање вишег 
животног стандарда. У Савком венцу 
просечна нето зарада износила је 
47.960 динара, што је знатно изнад 
просека Републике Србије од 43.932 
динара. У погледу запослености, 
49.26% лјуди старости од 15 до 64 
године у Савском венцу имали су 
формално запослење, што је изнад 
просека запослености од 47,5% на 
нивоу Републике.

Добро образовање важан је 
предуслов за проналажење посла. 
У Савском венцу, 47% становника 
старих 15 и више година има више 
и високо образовање, што је знатно 
изнад просека Републике Србије који 
износи 16,2%. Средње образовање 
стекло је 42,7% становника старости 
15+, док се на нивоу Републике 
Србије на овом нивоу образовања 
задржало око 50% становника. 
За квалитет живота у одређеној 
средини веома је важна доступност 
и квалитет свих нивоа образовања. 
Расходи за образовање по 
становнику у Савском венцу веома 
су високи и износе 152.519 динара.

У погледу здравља и здравствене 
заштите, Савски венац је доста 
добар. Очекивано трајање живота 
на рођењу у Савском венцу је 74.65 
година. Број од 195.84 лекара на 

100.000 становника веома је висок 
(због великог броја здравствених 
установа које су концентрисане у 
овој општини, а покривају потребе 
целе Републике Србије).

Брига о социјално угроженима и 
старима један је од важних аспеката 
друштвеног развоја. Удео корисника 
новчане социјалне помоћи у 
укупном броју становника био је 
0.58%, што је мање од 3,68% на 
нивоу Републике Србије. Просечна 
пензија у Савском венцу износила 
је 39.078 динара, а удео корисника 
најниже пензије у укупном броју 
пензионера био је 7.36%.

Услови становања су на завидном 
нивоу, 99.69% домаћинстава 
прикључено је на водоводну и 98.29% 
на канализациону мрежу. Сигурност 
је област по којој се Савски венац не 
истиче у позитивном смислу. Стопа 
осуђених малолетних и пунолетних 
починилаца кривичних дела (0.99%) 
била је међу вишима у Републици 
Србији.

Друштвена партиципација 
мерена излазношћу грађана на 
изборе била је 52.75% током 
претходних избора, што је мање 
од просека Републике Србије од 
57,65%. Поштовање људских права 
и осетљивих група у Савском венцу 
међу најбољима је у Републици 
Србији. Чак 37.84% одборника у 
локалној скупштини су жене.

Извор: http://socijalnoukljucivanje.
gov.rs/rs/indeks-drustvenog-razvoja-
gradova-i-opstina/  n

РАЗЛОГ ЗА ПОНОС - САВСКИ ВЕНАЦ ЈЕ 
НАЈРАЗВИЈЕНИЈА ОПШТИНА У СРБИЈИ
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„Након вишегодишњег интензивног улагања у опоравак школске 
инфраструктуре и побољшања ученичког амбијента, ове године 
имамо прилику да разматрамо и могућности за нове кораке у 
школским срединама с обзиром да неке од савсковеначких школа 
имају изузетну позицију у природном амбијенту попут школа 
Стефан Немања и Војвода Путник. Неки од пројеката који иду на 
реализацију усмерени су управо ка експлоатацији такве позиције, а 
за што квалитетнији боравак деце у школи.“

Бранимир Гајић,  члан Општинског већа

ИНВЕСТИЦИЈЕ У  
ШКОЛАМА - ПРИОРИТЕТ

Општинска комисијa за 
школство примила је у току 
протеклих месеци више 
захтева за хитне поправке и 

инвестиције на школским зградама како 
би се кориговале акутне или хроничне 
ситуације попут дела крова који је почео 
да прокишњава, хигијенске репарације 
дотрајалих плочица и радијатора 
у трпезарији школе или кречења 
учионица и зборница. Истовремено, 
инвестирањем у капиталне пројекте 
према инфраструктури школских зграда 
и дворишта извршене су или се управо 
врше промене у системима грејања у 
оним зградама где је то био проблем 
у претходним годинама. Поред тога, 
куповином спортске опреме, а према 
предлогу и захтеву самих школа општина 
је извршила и побољшање услова за 
спортске активности у салама за физичко. 

Великим и свеобухватним 
ангажманом општина настоји  да 
процес школовања на Савском венцу 
буде један од најразвијенијих сегмената 
живота у нашој локалној заједници. n

Концептуални предлог летње учионице за рад са ученицима  
нижих разреда на свежем ваздуху каква би требало да буде  
постављена у двориште школе "Стефан Немања"
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КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ

Покренута је набавка посебних котлова за 
грејање воде у базену "Бањица" у коме осим 
трофејног Ватерполо клуба "Партизан Рајфајзен" 
и бројних рекреативаца, пливају и ђаци основних 
школа са Савског венца.

Општина плаћа набавку и уградњу котлова 
чиме ће се загревати вода у базену на вишу и 
угоднију температуру, као један од општинских 
капиталних пројеката.

Општина такође на овом базену спроводи 
програм "Пливање за све" где бесплатне термине 
имају сви заинтересовани ђаци основних школа 
којима је поред учитеља пливања омогућен и 
превоз од школе до базена и натраг.

РАЗНОВРСНИ И ШИРОКИ АНГАЖМАН

Председник општине Савски венац 
Душан Динчић је поводом почетка 
радова у оквиру акције "Наша кућа" 
започео посете председницима 
скупштина зграда. Овом приликом 
посетио је председника скупштине 
у Ситничкој 39, господина Радомана 
Човића.

У акцији "Савски венац - Наша 
Кућа 2014" уговоре о извођењу 
радова потписало је 59 председника 
скупштина зграда. Извођач радова 
је започео радове на првих десет 
локација почетком овог месеца, а 
почетком следећег месеца очекујемо 
и прве примопредаје скупштинама 
зграда.

За топлију воду у базену "Бањица":

Акција “Наша кућа”

Борба против ђубрета  
на окретници на Сењаку

Општинска комунална инспекција и радници “Градске чистоће” 
уклонили су велику количину отпада и ђубрета коју су несавесни 
пролазници бацали између стубова моста код окретнице аутобуса 44 на 
Сењаку.

На овој локацији општина је до сада више пута интервенисала како 
би се очистио простор и спречило стално формирање нових депонија, а 
недавно је на суседној парцели (поред и иза кафеа “Мак”) постављена 
и заштитина ограда управо како би се зауставило бацање комуналног 
отпада на ту зелену површину.
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КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ

У улицама Карађорђевој и Гаврила Принципа 
које спадају међу најпрометније и најоптерећеније 
саобраћајнице на територији општине, приведени 
су крају радови на потпуној и парцијалној обнови 
асфалтног слоја.

Поправак ове две улице   општина је ставила међу 
приоритете у свом редовном годишњем захтеву упућеном 
у новембру 2014. Дирекцији за путеве Секретаријата 
за саобраћај у чијој надлежности је одржавање и 
реконструкција улица.

Стање у Карађорђевој и Гаврила Принципа је било 
изузетно лоше и велики број грађана је током 2014. 
упутио жалбе општини због тога, услед чега је захтевана 
реконструкција тих улица.

Након што је Небојша Јовановић 
указао на проблем са којим се 
свакодневно сусреће, Градска 
општина Савски венац је реаговала 
и правећи једну кратку стазу 
омогућила лакше кретање свом 
суграђанину.

Због немогућности слободног 
кретања у колицима услед 
препрека у дворишту и на тротоару 
Конављанске улице Небојша нам 
је указао на тај проблем путем 
званичне „Фејсбук“ стране општине. 
Наше екипе су одмах затим изашле 
на терен, снимиле стање и, чим 
су временске прилике дозволиле 
радове, бетонирана је Небојшина 
нова свакодневна рута.

Свесна чињенице да особе 
са посебним потребама неретко 
наилазе на проблеме у кретању и 
обављању својих обавеза, општина 
ће у сваком таквом случају изаћи у 
сусрет и обезбедити основне услове 
за њихово функционисање.

На захтев становника Месне заједнице “Дедиње” 
општина је организовала чишћење и уређење запуштене 
парцеле у Голешкој бб на Дедињу. Са ове локације је почео 
да се шири непријатан мирис због веће количине ђубрета 
које је одбацила непозната особа, а претходно је била 
и зарасла у шибље и коров. Радници које је ангажовала 
општина успели су након више сати темељног рада да 
ову површину доведу у стање које више не оптерећује 
становнике Голешке улице.

Асфалтирање

Уређење запуштене парцеле

Важан је сваки човек:
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ДОДЕЉЕНА КЊИЖЕВНА НАГРАДА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ ЗА 2014. 

У Свечаној сали Скупштине 
Београда додељена је 9. јуна 
Књижевна награда писцу 
Давиду Албахарију за роман 

„Животињско царство“ који је 2014. 
године издала „Чаробна књига“ из 
Новог Сада.

На свечаности приликом уручења 
присутнима се прво обратио Душан 
Динчић, председник Градске општине 
Савски венац, која још од 1967. 
године, заједно са истоименим 
Књижевним фондом додељује ову 
вредну књижевну награду. Истичући 
чињеницу да је на челу општине 
на којој је последње деценије свог 
живота живела велика књижевница 
и која испуњава њену тестаментарну 
вољу, Динчић је посебно изразио 
своје задовољство што има ту ретку 
привилегију да учествује у једном 
оваквом културном чину, обећавши 
да ће се општина Савски венац и даље 
трудити да култури, што иначе баш 
и није уобичајено у друштву у коме 
живимо, придаје што већу пажњу.

Књижевник Ратко Адамовић, 
и сам један од ранијих добитника 
„Исидорине“ награде, истакао је 
своје посебно задовољство што ће се 
на листи њених добитника од сада 
налазити и име Давида Албахарија, 
великог писца и његовог великог 
и дугогодишњег пријатеља, а као 
председник Скупштине фонда посебно 
је нагласио своје задовољство што 
се заједно са општином у којој је 

имао безрезервну подршку изборио 
да Исидора Секулић коначно добије 
и свој споменик. Који је завршен и 
чије се постављање очекује ускоро, 
на Сењаку, где је Исидора Секулић и 
живела.

Присутнима се потом, у име 
жирија, обратио и Ален Бешић, један 
од његових чланова (заједно са 
председником Бранком Кукићем и 
Биљаном Дојчиновић) који је говорио 
о карактеру угледне награде за коју 
је ове године пристигао 51 предлог, 
као и о делима (њих девет) која су 
ушла у шири и у најужи избор у ком 
су, осим награђеног, биле још и књиге: 
Гордане Ђерић, Писци и питања - 
Антрополошки есеји (Клио, 2014) 
и  др Јелене Пилиповић, Locus amoris 
(Филолошки факултет и Научна књига).

Награду, која осим Плакете и 
Повеље подразумева и новчани 
износ од 300.000 динара Давиду 
Албахарију су уручили: председник 
општине Савски венац Душан Динчић 
и председник Скупштине фонда 
„Исидора Секулић“ Ратко Адамовић.

Захваљујући се на награди Давид 
Албахари је у својој беседи исказао 
посебну част што она носи име велике 
књижевнице и што се додељује за 
дело настало у неком од књижевних 
жанрова у којима је и она писала, 
покушавајући да у свом делу нађе и 
сличности са њеним делом, што му 
такође причињава велико задовољство, 
баш као и чињеница да се и његово 
име нашло на листи великана наше 
књижевности који су ово вредно 
признање добили до сада.  n

„ИСИДОРА“ ДАВИДУ АЛБАХАРИЈУ  
ЗА „ЖИВОТИЊСКО ЦАРСТВО“

www.savskivenac.rs
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Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

Од 2007. године, када је све 
почело, Градска општина 
Савски венац је по девети 
пут наградила најбоље и 

најомиљеније наставнике из својих 
основних школа. 

Најзанимљивија у овој акцији је 
чињеница да наставнике оцењују 
и практично им додељују награду 
њихови ученици од петог до осмог 
разреда. 

Свечана додела награда, Диплома 
и ваучера појединачне вредности од 
44.500 динара, уз пригодан програм, 
обављена је у сали Општине 
Савски венац у четвртак 2. априла. 
Присутне наставнике, њихове 
ученике, представнике општине и 
госте на овој свечаности поздравио 
је Душан Динчић, председник ГО 
Савски венац који је изразио своје 
велико задовољство да има част 
да буде на челу општине која већ 
годинама брине о наставницима у 
својим школама, па и у тренутку кад 
у целом друштву баш и није тако. 

Заједно са члановима општинског 
руководства, али и ученицима 
сваке од школа који су за ту 
прилику испунили салу и здушно 
навијали за све а посебно своје 
наставнике, председник општине 
је потом учествовао и у уручењу 
награда. О својим наставницима том 
приликом по неколико пригодних 
реченица, које су многима од њих 
измамиле и понеку сузу, говорили 
су том приликом њихови ученици, 
а сами награђени наставници нису 
скривали своје одушевљење, не само 
наградом и тиме што су ученици 
баш њих изабрали у мноштву 
сјајних колега, него и чињеницом да 
општина Савски венац истрајава у 
овој лепој манифестацији коју ће као 
нешто најлепше у каријери памтити 
целог живота.

А добитници награда за нај-
наставника на Савском венцу за 
школску 2014/2015. годину су: 
Бранка Стојановић, наставница 
ликовне културе из Основне школе 

„Стефан Немања“, Драгана Бобић, 
наставница српског језика из 
Основне школе „ Војвода Радомир 
Путник“, Оливера Пешић Тењовић, 
наставница биологије из Основне 
школе „ Радојка Лакић“, Марина 
Баџим Беламарић, наставница 
историје из Основне школе „ Петар 
Петровић Његош“, Нина Симић, 
наставница математике из Основне 
школе „ Војвода Мишић“ и Ивана 
Лазаревић, наставница српског 
језика из Основне школе „Исидора 
Секулић“.

Овај свечани чин својим наступом 
увеличали су чланови оркестра 
ОШ „Војвода Мишић“, а да све 
буде занимљивије међу самим 
добитницима награда било је и оних 
који су награду добили по трећи 
или четврти пут, али и оних који 
предају предмете који баш и нису 
најомиљенији међу ученицима, као 
што су математика, историја или 
биологија, чиме је и њихов успех још 
већи. n

ЂАЦИ ИЗАБРАЛИ –  
ОПШТИНА НАГРАДИЛА

НАЈ–НАСТАВНИЦИ НА САВСКОМ ВЕНЦУ – ДЕВЕТИ ПУТ
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Брига о ученицима на 
Савском венцу има дугу 
традицију. Годинама уназад 
се најбољи ученици осмих 

разреда - мали матуранти награђују 

за свој успех и достигнућа током 
школовања. 
Ове године 9 ученика генерације 
добило је ваучер у вредности од 
9.160 динара, 56 ученика,  добитника 

Вукових диплома добило је ваучере 
у вредности од 4.564 динара. Поред 
њих сви свршени осмаци, њих 256, 
добиће уз сведочанство у школи 
поклон ваучере у вредности од 
2.142 динара као и њихови другови. 
Ђаци генерације ће осим ваучерима 
бити награђени лап-топ рачунарима 
крајем лета. Због природе набављања 
рачунара и рачунарске опреме 
општина је нажалост морала да 
одложи доделу ових награда за 
крај лета. На приредби одржаној 
у четвртак 25. јуна поклон ваучере 
и дипломе најбољима уручили 
су председник општине, заменик 
председника општине заједно са 
члановима већа и помоћницима 
председника општине.
Градска општина Савски венац настоји 
да подржи ђаке и на неки начин им 
помогне и подстакне их да буду још 
бољи, да напредују, надограђују своје 
знање и наставе своје школовање 
даље, једнако успешно како су то 
чинили у основној школи. Завршетак 
основне школе је за њих један од 
битнијих корака у животу, када први 
пут доносе самосталне одлуке о 
наставку свог школовања и будућег 
живота који ће памтити заувек. Ми 
смо ту да помогнемо и то ћемо 
чинити и убудуће, сложили су се 
представници општине приликом 
обраћања ученицима.  n

НАГРАДЕ НАЈБОЉИМА
Ваучери и лап-топови за најбоље ђаке осмих разреда на Савском венцу
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ТАКМИЧЕЊЕ У КОМ  
СУ СВИ ПОБЕДИЛИ

Под слоганом „Доброта је 
највећа врлина, кажу бајке 
од давнина“ у дворишту 
Основне школе „Антон 

Скала“ на Топчидерском брду у 
петак 29. маја одржана је 27. Дечја 
олимпијада за децу са посебним 
потребама. На лепом спортском 
терену, уређеном из хуманитарног 
фонда Новака Ђоковића, као и у 
парку око њега, окупило се неколико 
стотина учесника школе домаћина, 
као и специјалних школа из Београда 
и унутрашњости, али и гостију из 
околних, а посебно интернационалних 
школа са којима школа „Антон Скала“ 
има дугогодишњу лепу сарадњу. И сви 
су они, у складу са слоганом ове лепе 
манифестације, били костимирани у 
ликове из бајки и прича за децу.

Уз хор „Антон Скале“ госте је 
поздравила директорка ове успешне 
школе Наташа Селић, захваљујући 
се пре свега општини Савски венац 
и граду, на пажњи и помоћи коју им 
годинама пружају, као и бројним 
спонзорима који су помогли ову 
олимпијаду. На њој  су се деца са 
посебним потребама такмичила 
у једноставниом атлетским 
дисциплинама (скокови из места у 
даљ и вис, пикадо, дечје штафетне 
игрице и слично), што свима њима 
као и цео овај догађај, који увек с 

нестрпљењем ишчекују, причињава 
неописиво  задовољство.

Поздрављајући присутне, 
председник Градске општине Савски 
венац Душан Динчић подсетио их 
је на олимпијско гесло „није важно 
победити – важно је учествовати“, 
које у ствари изражава и праву 
суштину ове дечје олимпијаде.

Присутне је поздравио и Игор 
Раичевић, заменик градског 
секретара за образовање, посебно 
нагласивши да је претходних девет 
година, пре ступања на садашњу 
дужност, провео у школи „Антон 
Скала“ у којој је добар део тог 
периода био и директор и да му је 
срце заувек остало у тој школи.

Бурно поздрављен од стране 
бројног и шароликог аудиторијума, 
уз децу која су му својим тапшањем 
давала ритам и певала са њим, потом 
је наступио Дејан Цукић,  изразивши 
претходно своје велико задовољство 
што својим наступом даје прилог 
једној овако лепој манифестацији.    

Лепу слике употпунило је и лепо 
време, а предивни отворени простори 
„Антон Скале“ дуго још потом орили 
су се од веселе дечје граје и навијања 
у спортским такмичењима у којима су 
резултати били најмање важни. Јер, 
победили су сви који су тога дана ту 
били присутни. n

XXVII ДЕЧЈА ОЛИМПИЈАДА У ОШ “АНТОН СКАЛА“



Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

www.savskivenac.rs16

ЈОШ ЈЕДНА ШАНСА ЗА  
МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

На највећем стартап догађају 
ове године окупило се 
више од 700 људи, 8 

нових перспективних стартапа, 
инвеститори, предузетници са већ 
глобалним успесима и они које 
велики резултати тек очекују. 

Најавиле су се многе важне 
ствари које би могле даље да 
обликују домаћу стартап заједницу, 
а најважније од свега — сада сви 
знамо да можемо.

Домаћа стартап заједница имала 
је на шта да буде поносна преко 
700 људи је присуствовало догађају 
посвећеном управо домаћим 
предузетницима.

Од предузетника ветерана који 
су већ изградили своје глобалне 
бизнисе из Србије, преко оних који 
су већ на добром путу да то ураде до 
нових, младих људи који су дошли 
да заједно прославимо све оно што 
смо постигли и све оно што знамо да 
можемо у будућности.

Судећи по атмосфери и утисцима 
који су после дошли до нас изгледа 
да смо успели да и скептицима 
покажемо да домаћа стартап сцена 
има пуно потенцијала. За то је, 
верујемо, у великој мери заслужно 
8 тимова са Стартап академије који 
су храбро изашли на сцену Велике 
сале ДО и причали о својим идејама, 

плановима и успесима. Представили 
су се “Swapp”, “Glambox”, “Astro-
Space”, “WorkPlus”, “Byscador”, “Dry-
tools”, “Kidster” и “PickMe”, од којих 
су поједини већ добили инвестиције, 
док други остварују значајне прве 
приходе или планирају лансирање у 
блиској будућности.

Осим пуне сале доказ да је право 
време за причу о стартапима је и више 
од 600 твитова са #знамдамоземо који 
су дошли до скоро пола милиона људи 
и више од 100 сјајних појединаца  
који су се сликали са визуалом или 
дошли до Бизнис центра  да би 
позирали испред нашег, сада већ 
познатог, зида. n

Суботњи догађај део је акције “Знам да можемо” посвећене афирмацији и 
подршци предузимљивих младих који су показали да је у Србији могуће градити 
светску каријеру и бизнис. Желимо да позитивну атмосферу, рад на себи и 
упорност који карактерише нашу ”стартап” заједницу проширимо на друге 
квалитетне и перспективне људе у Србији и да својим оптимизмом заразимо оне 
до којих још увек није дошла потпуна апатија и сан о вечном државном послу. 

Знамо да можемо: 
700+ људи, ∞ количина енергије  
и инспирације и велики искораци 
— фонд од 40 милиона евра  
и Стартит Центар
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Градимо стартап екосистем:

„Дајући подршку „@Стартит Центру“ општина Савски венац 
наставља праксу пуне подршке инкубаторима најмодернијих 
пословних идеја попут „Нове Искре“, „Поткровља - ХУБ“, „Бизнис 
центра #47“, и „КЦ Града“ у области културе: реч је о пројектима 
који су до сада вишеструко потврдили одрживост и успешност, на 
велико задовољство грађана  Савскog венцa и Београда.“

Немања Петровић,  помоћник председника за ЕУ интеграције и 
председник комисије за локални економски развој  и BC#47.

Немања Петровић, помоћник председника  
општине, на свечаном представљању новог 
пројекта „@Стартит Цетар“ - инкубатора  
за ИТ заједницу, субота, 16. мај, Дом омладине.

Стартит Центар и 40 милиона евра за инвестирање
Ово је прича о онима који остају у Србији или се у њу враћају и постижу успехе, о онима 
који су пронашли пут за себе, о екипи која ради и не кука. Ово је прича и о будућности и 
свим стварима које су тек пред нама. Неке конкретније смо најавили на догађају, попут 
”Стартит центра” и новог фонда вредног 40 милиона евра који долази у Београд. Неке 
нам тек предстоје, али због тога не желимо да овај слоган нестане, већ да кроз њега 
наставимо да ширимо позитивну енергију, сјајне примере и веру у себе.
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Покрећемо ”@Стартит 
Центар” центар иновације, 

знања и предузетништва, 
1000м2 у центру града

#znamdamozemo, @Biznis centar Savski venac 
BC#47 i @Start.It

У Београду ће се на јесен отворити „@Стартит 
Центар“ - простор за тимове који траже добре и 
повољне услове за рад, подршку за развој својих 

производа и бизниса и атмосферу која подстиче амбицију 
и иновацију. 

Један од првих партнера присутних у центру биће ЕНИФ 
фонд који ће по стартапу инвестирати од €500.000 до 
€3.000.000.

Нови простор се покреће Општина Савски венац у 
парнерству са, #BC 47, SEE ICT-ом, GIZ-ом и Ерсте банком. 
Простор се налази у Савској улици у Београду, где ће 
окупљати домаћу предузетничку и ИТ заједницу. Оно што 

@Центар одваја од сличних простора у Београду је 
и присуство новог инвестиционог фонда, ЕНИФ, који ће у 
компаније из Србије и региона уложити око 40 милиона 
евра.

У @Стартит Центру  ће се сусретати, образовати 
и заједно радити програмери, дизајнери, маркетери и 
предузетници. Центар нуди простор за тимове који траже 

добре и повољне услове за рад, подршку за развој својих 
производа и бизниса и атмосферу која подстиче амбицију и 
иновацију.

Стартапи @Стартит пројеката  су већ креирали 
производе и унели иновацију у разне индустрије — од 
медицине, преко образовања и истраживања, унапређења 
продуктивности, родитељства, маркетинга до сточарства и 
фармације. 

У @Центру ћемо тимовима и појединцима пружати 
сталне могућности за усвајање нових знања, преношење 
искуства и повезивања са индустријама којима су потребна 
иновативна решења, објашњава Драгана Змијанац, једна 
од оснивачица SEE ICTa.

Кроз наше образовне програме, конференције и 
фестивале прошло је до сада више од 12.000 људи. 
Четрдесет стартапа је покренуто у нашим пројектима и 
они су до сада већ прешли велики пут, изградили тимове, 
бизнисе, добили прве муштерије и прикупили 2 милиона 
евра инвестиција за развој бизниса. 

@Стартит Центар ће подржати овакав развој 
предузетништва пружањем менторства, знања и контаката, 
уз додатну опцију места за рад тимова, у со-wоркинг делу 
Центра.

Овде није поента у новом простору који треба 
нешто да подстакне, већ у простору који заокружује и 
унапређује досадашње успехе стартап заједнице, који ће 
умножити те ефекте и дати прилику многим младим 
људима да се укључе у ту причу, да свакодневно уче, раде 
и стварају у том окружењу. 

НОВИ ПРОЈЕКАТ  БИЗНИС ЦЕНТРА , SEE ICT-а, 
GIZ-а И ЕРСТЕ БАНКЕ  - ”@STARTIT CENTAR”

Центар правимо за целу домаћу ИТ сцену. Све ИТ организације 
ће моћи да користе простор за сопствене едукације и 
окупљања, уз спремну инфраструктуру, у самом  
центру Београда — преко пута главне железничке  
станице, у новом, креативном језгру Београда, Савамали.
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Председник Градске општине Савски венац Душан 
Динчић заједно са функционерима општине из 
Демократске странке, предао је 9. марта 2015. 
на писарници Градске управе Града Београда 

иницијативу да улица/ пролаз "Прокопачко друго сокаче" 
на Савском венцу добије назив „улица Бранивоја Бране 
Милиновића“.

Седамнаестогодишњи Бранивој Милиновић који 
је живео у тој улици на Малешком брду убијен је на 
демонстрацијама одржаним 9. марта 1991. године на 
тротоару улице Кнеза Милоша код раскрснице "Лондон".

Био је прва невина жртва у трагедији која је од тог дана 
наступила на простору читаве тадашње Југославије.

Градска општина Савски венац овом иницијативом 
жели да остави трајан подсетник на трагичну епоху у којој 
је Београд губио своју младост због насилних политичких 
процеса.

У склопу ове иницијативе Градска општина Савски венац 
намерава да на кући у којој је живео Бранивој Милиновић 
постави и меморијалну таблу. n

ТРАЈАН ПОДСЕТНИК  
НА ТРАГИЧНУ ЕПОХУ

Бранивој  
Бранa Милиновић



www.savskivenac.rs20

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

У чему је суштина 
актуелног повећања 
пореза на имовину?

Не само да се 
подиже висина пореза 

на имовину, односно на станове, већ 
држава од 2013. године уводи и нови 
порез, а то је порез на земљиште око 
кућа и око стамбених зграда. 

Свима је јасно да цене некретнина 
падају и да наши станови вреде све 
мање, па је потпуно апсурдно да се 
порез на имовину подигне у 2014. 
години и до 80 одсто, а у 2015. години 
за још толико. У једној цивилизованој 
земљи власт не би смела ни да 
помисли да подигне неки порез ни 
за 10 одсто, а код нас је за две године 
појединим грађанима порез подигнут 
до 160 одсто.

Нарочито је перфидан начин како 
долази до повећања пореза иако 
пореска стопа није промењена. Власт 
је 2013. године променила начин 
обрачуна вредности квадратног 
метра станова и кућа. Тај начин 
обрачуна је дубоко неправедан и у 
великом броју случајева је процењена 
вредност квадрата много већа од 
тржишне вредности.

Да ли је проблем и у зонирању 
Београда?

Зоне које су утврђене у Граду 
Београду су, очигледно, утврђене 
напамет, без икаквих реалних 
критеријума и без увида шта је 

стварно стање у појединим деловима 
Београда и општине Савски венац. 
Довољно је да се запитамо како је 
могуће да становници Малешког 
брда, на чијој територији већ 50 

година нема ни регулационог плана, 
ни канализације, спадају у прву зону, 
исто као и Кнез Михајлова улица 
или зграде око Храма Светог Саве на 
Врачару.

ГРАЂАНИ ТРАЖЕ СМАЊЕЊЕ  
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Велики број грађана Савског венца се обратио Скупштини општине 
Савски венац тражећи заштиту од државе, која шаље вишеструко 
увећане износе у решењима на порез на имовину. 
Заједнички осећај је да држава, повећавањем пореза на имовину без 
икаквог реалног основа, уствари, пљачка грађане Савског венца

Ненад Константиновић, 
председник Скупштине 
Савског венца:
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Шта се дешава са порезом на 
земљиште?

2013. године је Закон измењен и 
у односу на порез на имовину који се 
плаћа на земљиште. 

Не само да је Закон промењен, 
већ је Министарство финансија 
Владе Републике Србије донело, по 
мом мишљењу, више незаконитих и 
неуставних мишљења, којима се овај 
закон тумачи искључиво на штету 
грађана. 

Према овим мишљењима, порез 
на земљиште морају да плате 
власници станова у солитерима 
и стамбеним зградама, јер 
Министарство финансија тумачи да 
није важно колико има власника 
станова, односно власника на 
земљишту, већ је само битно да  
парцела на којој се налази зграда 
има више од десет ари. Тако сада, 
нови порез на земљиште треба да 
плате сви станари у свим зградама 
у Београду, и на Савском венцу, и то 

на земљиште које се налази око тих 
зграда, што подразумева интерне 
саобраћајнице, зелене површине, 
које се налазе на катастарској 
парцели на којој се налази зграда, 
терене за баскет, паркинге, 
тротоаре... Не само да порез мора 
да се плати за 2015. годину, него 
га Пореска управа обрачунава 
ретроактивно и за 2011., 2012., 2013. 
И 2014. годину.

Министарство финансија је 
установило принцип да се порез 
на имовину обрачунава на сваку 
парцелу која има више од 10 ари, 
а онда се износ пореза дели на 
власнике на земљиште. Зашто је 
овакво тумачење супротно закону?

Овакво тумачење је супротно 
Закону, зато што су грађани у обавези 
да плаћају порез ако у власништву 
имају земљиште преко десет ари, а не 
мање. 

Када то поједноставимо на 

случајеве којих на Савском венцу 
има пуно, и на које су нам грађани 
указали, то изгледа овако: 

Довољно је да имате парцелу која 
има 1001 квадратни метар, ви сте у 
обавези да плаћате порез, без обзира 
што у кући или згради има више 
власника, или више станова.

То нас доводи до евидентне 
дискриминације, јер уколико је 
парцела 1001 квадратни метар и 
на њој се налази зграда површине 
200 квадратних метара, власници су 
у обавези да плаћају порез на 801 
квадрат земљишта. 

А ако неко има земљиште 
површине од 999 квадратних 
метара и чак нема кућу на том 
земљишту, он уопште не мора 
да плаћа порез. Дакле, на 800 
квадратних метара се плаћа порез, 
а на 999 се не плаћа, а Закон каже 
да се плаћа на земљиште преко 
1000 квадратних метара. 

Шта је по вашем мишљењу логично 
да се у том случају уради?

Свакако би било логично да се од 
величине катастарске парцеле прво 
одузме земљиште под објектом, па да 
се, уколико онај остатак нема 10 ари, 
порез уопште не плаћа. То произилази 
из Закона који каже да се порез плаћа 
преко 10 ари, што се односи само на 
земљиште преко ове површине, а не 
на првих 10 ари. 

Логично је, ако парцела има 
укупно 11 ари и 5 власника, да сваки 
од власника не поседује земљиште 
преко 10 ари појединачно. n

„Сматрам да грађани не смеју да остану неми  
на ове чињенице, да се морамо организовати, 
написати петиције и захтевати од државе и 
надлежних институција (Уставног суда), да се 
оваква пљачка заустави. Зато позивам све  
грађане Савског венца који желе да се укључе и 
подрже борбу за смањење пореза на имовину  
да нас контактирају  електронском поштом  
на адресу  -  predsednikskupstine@savskivenac.rs“ 
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Заменик председника Скупштине Градске 
општине Савски венац и шеф одборничке 

групе СПС-ПУПС-ЈС Предраг Кузмановић 
(СПС): 

Да се у знак сећања на Ешу Лигорио 
Ђуровић нашу велику спористкињу постави 
спомен плоча у Ресавској 80 где је некада 
живела, у улици Кнеза Милоша 79. и 89. 
уклоне цеви са зарђалим лимом, на улазу 
у Хајд парк посече жбун који смањује 
прегледност улице и угрожава безбедност 
возача, хитно поправи и асфалтира део 
Ресавске улице, који је у катастрофалном 
стању, ГО Савски венац и Друштво кинеско-
српске културне размене организују “Кинеску 
недељу у Београду” у Кући краља Петра од 13. 
до 19. априла 2015. сви су позвани 

Одборник Томислав Ђорђевић (СДС):
На дневном реду Скупштине треба да 

се нађе презентација пројекта „MILD HOME“ 
и захтев ЦИП-а да донира пројекат за дечији 
вртић на Малешком брду, да се на углу 
Дриничке и Лазаревачке санира рупа која је 
месецима само прекривена шљунком, изађе 
у сусрет станарима улице Јеврема Грујића, 
који моле да им се мали пасаж у улици не 
асфалтира

Одборник и шеф одборничке групе ДСС-а 
Душан Илић: 

Да ли постоји законска регулатива којом 
се уређује питање постављања бензинских 
пумпи на води, документација на основу 
које су постављени барјаци компаније „Eagle 
Hills” који ометају пролаз пешака, колика 
је фирмарина за њих и приход на основу 
те фирмарине који убира општина Савски 
венац, постоји ли став о судбини привремених 
објекaта, намењених промоцији „Београда на 
води“, да ли је планирано још таквих објеката 
и да ли постоји неки плански документ 
на основу кога ће се правити привремени 
објекти на потезу између Газеле и трамвајског 
моста, замолио бих да ми се омогући увид у 
предемет или помогне у састављању дописа 
Поверенику за информације од јавног 
значаја, којим је предузеће “Београд на 
води”д.о.о. добило Решење 352-356/2014 о 
привременом заузећу површине потребне 
за постављање објекта у сврху презентације 
пројекта „Београд на води“, када су затражили 
неопходне сагласности од ЈВП „Београд воде“, 
ЈКП „Градско зеленило Београд“ и “Завода за 
заштиту споменика културе града Београда

Одборник Михаило Рувидић (ДС): 
Да се грађанима Савског венца 

обезбеди већи број ближих прилаза обалама 
рекама, да се повећа број полицајаца на 
раскрсници, јер је безбедност деце код 

ОШ „Војвода Мишић“ и даље угрожена, 
да се на територији Сењака, Топчидерског 
брда и горњег Дедиња, уреди простор где 
би власници паса могли да изводе своје 
љубимце, спречи ширење илегалног паркинга 
за припаднике МУП-а у Савској улици, који 
је све већи и већи на рачун улице која је 
трансферзала, да се нелегални објекат 
на зеленој површини на углу Пастерове 
и Др.Суботића код бр.1, који је празан а 
власник се не зна, сруши у складу са његовим 
статусом, искорени амброзија у Београду 
и општини Савски венац, шта се чини са 
парковским мобилијаром за малу децу у 
оквиру дворишта ОШ „Војвода Радомир 
Путник“ јер изгледа веома лоше и поломљено

Одборница Ана Кукољац (СНС): 
Зашто у Облаковској улици нису 

постављени лежећи полицајци, да ли ће за 
наступајуће пролеће бити уређен паркић у 
Добропољској улици, када ће улица Славка 
Ћурувије бити асфалтирана, а парк на углу 
Звечанске и Динарске покошен, на углу 
Облаковске и Ветерничке треба санирати 
озбиљну рупу која тоне у бетон

Одборница Зорица Лучић (СНС):
Зашто је недовршена зграда испод 

гимназије „Свети Сава“ у улици Кнеза 
Милоша која је већ дужи временски период у 
руинираном стању, да се уреди простор испред 
зграде у улици Војводе Миленка број 25. где 
се налази „Болница за ортопедију“, да се ојача 
метална ограда која држи рекламни пано на 
углу улица Кнеза Милоша ка Бирчаниновој-
да не падне, да се поправи фасада зграде 
«Уролошке клинике» у Ресавској улици јер је 
у веома лошем стању, када ће бити враћена 
капија станарима зграде у улици Кнеза Милоша 
47, да се пословни простор у улици Светозара 
Марковића број 70-72. у коме је некада био 
дисконт-поново отвори, да се поставе мобилне 
чесме за воду у парку Мањеж

Одборник Срђан Милошевић (ДС): 
Подносим иницијативу да аутобус 

на броју 34. у термину 07,40 часова од 
„Прокоп“станице, саобраћа улицама др 
Милутина Ивковића и Љутице Богдана даље 
ка Дедињу, како би деца са Малешког брда и 
улице Стјепана Филиповића могла да користе 
превоз до школе, општина да приреди пријем 
за учеснике велике смотре скаута која се 
одржава у Јапану, на којој ће учествовати и 
скаути са Савског венца

Одборник и шеф одборничке групе СНС-а 
Љубомир Зрнић: 

Да ли је неко од начелника, функционера 
и запослених у општини имао уговоре о 
делу у пројектима „HINT“ и „MILD HOME“, 
да ми се достави документација за пројекат 
„Набавке и инсталације опреме за заштиту од 
УВ зрачења, у циљу побољшања услова рада 
у ОШ „Војвода Радомир Путник“,такође ко је 
био предлагач тог пројекта, да ли је начелник 
општинске Управе био у потпуности упућен 

у детаље набавке, техничку спецификацију 
је израдио члан већа Дарко Чуданов, које је 
он струке и којим критеријуми се руководио, 
да ли су вршења мерења УВ зрачења- ко 
је мерио и којим апаратима, на основу ког 
критеријума су баш ОШ „Радомир Путник и 
ОШ „Радојка Лакић“ изабране, да ли је било 
захтева из тих школа; наводно је урађено 
истраживање тржишта и одмерена је цена, 
ко је истраживао, шта су људи рекли, како 
је урађено истраживање, колико фирми је 
обухватило истраживање-није ми достављено 
колико је понуда пристигло и шта су садржале 
остале понуде, како је само понуда „GGT 
Goran Тrade“-a била прихватљива?

Одборница Тања Маринковић (СНС): 
Занима ме учешће „Школе за 

бродарство, бродоградњу и хидроградњу“ 
из Београда у пројекту Европске уније „HINT“ 
и значају који тај пројекат има за школу и 
њене ученике, да ли ће они који заврше 
Бродарску школу по овом програму моћи 
са сертификатом који добију да раде на 
међународним рекама , зашто је Удружењу 
грађана „Културна заједница Крајне“, уручено 
судско решење о отказу уговора о закупу, 
без претходне најаве, у виду опомена, што је 
уобичајена пословна пракса

Одборница Добрила Ђорђевић (СПС): 
Предложила бих да се промени систем 

наплате паркирања ЈП „Паркинг сервис“ у 
време снежног невремена, жардињере и 
саднице у парку код болнице „Свети Сава“ 
треба средити и лепше уредити, потребно је 
уклонити дрво које прети да падне мало пре 
броја 2. у улици Косте Главинића. 

Одборница Милица Алимпић (СНС): 
Интересује ме да видим иницијативу, 

предлог или захтев грађана да се на 
ограђеном земљишту иза бифеа “Мак” у улици 
Косте Главинића огради игралиште за децу, да 
се уклони киоск на углу Савске и Дурмиторске 
улице који ничему не служи већ две године, у 
чијој је надлежности прикључење киоска на 
струју, на главном улазу у Хајд парк је стајала 
мала табла на којој је писало у које време 
власници могу слободно да шетају своје кућне 
љубимце- треба је вратити, у уској, двосмерној 
улици Јована Ристића не постоји ни један 
саобраћајни знак, треба реаговати по том 
питању

Одборник Владимир Станковић (ДСС): 
Потребно је санирати канализациони 

шахт у улици Светозара Марковића 54. који је 
потпуно растурен, испред зграда 28. и 28а. у 
Бирчаниновој, где су прављене пробне јаме 
за подземне контејнере, остале су рупе које 
треба асфалтирати 

Одборник Миладин Марицановић (СДС): 
Предлажем да општина упути допис и 

позове групу младих скаута из Париза, који 
би се током своје посете Београду бавили 
хуманитарним радом- да буду наши гости 

ПРЕГЛЕД ОДБОРНИЧКИХ ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВА ПОСТАВЉЕНИХ  
НА 19, 20, 21 И 22. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ 
ВЕНАЦ, ОДРЖАНИМ 30. 12. 2014, 19. 02. 2015, 25. 03. 2015. И 19. 05. 2015.

ОДБОРНИЦИ су  
покренули следеће 
иницијативе и поставили 
питања везано за:
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- НАЈВАЖНИЈЕ -

I  НА 19. СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 30.12.2014. РАЗМАТРАНА СУ СЛЕДЕЋА АКТА:
 1.  ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 2.  ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ  

ЗА ПЕРИОД 2015 - 2020. ГОДИНЕ
 3.  ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 4. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

II  НА 20. СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 19.02.2015 РАЗМАТРАНА СУ СЛЕДЕЋА АКТА:
 1.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2014. 

ГОДИНУ
 2.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА И ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2014. 

ГОДИНУ
 3.  РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 4.  ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА И ГРБА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

САВСКИ ВЕНАЦ У ПОСЛОВНОМ ИМЕНУ СПОРТСКОГ ДРУШТВА ОСНОВАНОГ 25.12.2014.
ГОД, КОГА ЧИНЕ АТЛЕТСКИ КЛУБ “ТРКАЧ“, БИРЧАНИНОВА 10, РУКОМЕТНИ КЛУБ 
„МЛАДОСТ“, САРАЈЕВСКА 20 И КЛУБ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ “ТОПЧИДЕР“, САВСКА 20

III  НА 21. СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 25.03.2015. РАЗМАТРАНА СУ СЛЕДЕЋА АКТА:
 1.  ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ
 2.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ 
 3.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДЕЧИЈЕГ 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „МАЈДАН“

IV  НА 22. СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 19.05.2015. РАЗМАТРАНА СУ СЛЕДЕЋА АКТА:
 1.  РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА АНАЛИЗУ СТАЊА И ДАВАЊЕ ПРЕДЛОГА МЕРА У 

ВЕЗИ СА ПРОБЛЕМОМ АЗИЛАНАТА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
САВСКИ ВЕНАЦ И СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

 2.  ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2014. 
ГОДИНУ

 3.  ОДЛУКА О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА 
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И МЕРАМА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА 
ПОСЛОВНИХ И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 4.  ОДЛУКА О ИСПРАВЦИ И ЈЕЗИЧКОМ УСКЛАЂИВАЊУ АКАТА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ 
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ СА НЕДИСКРИМИНАТОРНОМ РОДНОМ 
ТЕРМИНОЛОГИЈОМ 

ПРЕГЛЕД АКАТА КОЈЕ ЈЕ РАЗМАТРАЛА  
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ  

НА 19, 20, 21. И 22. СЕДНИЦИ
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Почетком јуна, у просторијама Градске општине 
Савски венац, одржана је прва седница Комисије 
за анализу стања и давања предлога мера у 
вези са азилантима који се налазе на територији 

Градске општине Савски венац и смештајних капацитета 
у стамбеним зградама. Комисија је формирана на предлог 
Ненада Константиновића, председника Скупштине ГО 
Савски венац, на последњој седници Скупштине општине, 
одржаној 19. маја 2015. године.

Седници су присуствовали председници одборничких 
група СО, представници скупштина зграда у којима раде 
хостели, представници МУП-а, УНХЦР-а, Црвеног крста и 
невладиних организација које се баве темом избеглиштва 
и азиланата. 

 У току дискусије и договора о начину рада Комисије, 
издвојиле су се две теме за решавање: тема избеглих лица, 
пре свега из ратом захваћене Сирије, који су у транзиту 
кроз Србију и тема рада илегалних смештајних капацитета. 

На седници је закључено да је неопходно ангажовање 
и општине и других присутних организација и органа у 
циљу решавања овог проблема. 

Договорено је да се упуте дописи Влади Републике 

Србије и Комесаријату за избеглице, да им се предочи 
стање и предложе мере. Такође је неопходно укључити 
Градску управу.

У вези комуналних проблема који су настали због 
боравка великог броја људи у хостелима, парковима 
и улицама које су у близини Аутобуске и Железничке 
станице, размотрена је могућност да се отвори 
Информативни центар у оквиру зоне где има највише 
придошлих људи где би ова избегла лица могла да 
добијају потребне информације, и у вези са тим је 
наглашено да би требало ангажовати волонтере и уопште 
све заинтересоване, нарочито преводиоце за арапски 
језик. 

Било је и речи о отварању дневног прихватног центра. 
Наглашено је да што пре треба обавити разговор са 
Градским органима око комуналних проблема (покретни 
тоалети, јавне чесме, цистерне са водом). 

Након завршетка седнице, Ненад Константиновић је 
повео остале чланове Комисије у део општине о којем је 
било речи у вези проблема избеглих лица и тражилаца 
азила, како би се на лицу места уверили у озбиљност овог 
проблема. n

НЕОПХОДНО ЕФИКАСНО 
РЕШАВАЊЕ СИТУАЦИЈЕ 

КОМИСИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ЕМИГРАНТЕ НА САВСКОМ ВЕНЦУ
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Свакодневни 
призори људи и 

читавих породица 
који беже од рата 

и екстремистичког 
насиља у својим 

земљама мало 
кога остављају 

равнодушним: 
подршка овим 

мученицима  
21. века 

елементарна  
је људска  
дужност 
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Председник општине Савски 
венац Душан Динчић 
био је, са сарадницима, 
почасни гост на Скупштини 

Општинског одбора СУБНОР-а Савски 
венац.

Подносећи извештај о 
годишњем раду организације 
СУБНОР која окупља старе ратнике 
Народноослободилачке војске 
Југославије и Југословенске армије, 
прекаљене ветеране битака на 
Неретви, Сутјесци, Сремском 
фронту... председник Одбора Зденко 
Дупланчић, некадашњи митраљезац 
Прве Пролетерске дивизије НОВЈ, 
захвалио се општини Савски венац 
на свему што је урађено током 
2014. године на чувању сећања 
на антифашистичку борбу народа 

Југославије.
"Сарадња наше организације са 

органима власти на Општини била је 
веома успешна како у заједничком 
обележавању значајних датума из 
историје НОБ-а тако и финансијске 
помоћи, као и у одржавању зграде 
која се налази у нашем власништву, а 
која захтева и одређена финансијска 
средства за њено одржавање. 
Сарадња наше организације са 
општином огледа се и у активном 
учешћу председника Душана 
Динчића и његових сарадника на 
Свечаном скупу поводом 70 година 
ослобођења наше општине, затим 
приликом откривања обновљене 
спомен плоче Црвеноармејцима 
изгинулим у борби за ослобођење 
Београда, постављању плоче 

Миладину Зарићу на кући у којој је 
живео и постављању фотографија 
из НОБ-а на згради Градске општине 
Савски венац" казао је Зденко 
Дупланчић у свом извештају.

Душан Динчић је у свом обраћању 
присутним ветеранима и њиховим 
гостима рекао да је општина Савски 
венац трајно посвећена неговању 
традиције и чувању историјских 
вредности на својој територији, а 
посебно догађајима и личностима 
из епохе борбе за ослобођење 
од нацистичке окупације земње у 
Другом свестком рату. Том приликом 
је истакао и обавезу општине да на 
адекватан начин пружи свој допринос 
обележавању 70-годишњице победе 
над нацизмом у Европи која ће се 
обележавати 9. маја. n

ПОХВАЛА ОД СТАРИХ ХЕРОЈА  
ИЗ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
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У СУСРЕТ АКТИВИЗМУ 
МЛАДИХ

Пролеће је по правилу 
посебно „живо“ доба у 
Канцеларији за младе 
Савски венац, када се 

на десетине младих пријављује за 
различите међународне волонтерске 
кампове у иностранству. Овај 
глобални програм сарадње обухвата 
више од 2000 кампова годишње у 
преко 90 земаља света, који се у 
највећем броју одржавају током 
лета. Преко 500 волонтера из Србије 
сваке године искористи ову прилику. 
Кампови трају 2-3 недеље, усмерени 
су на унапређење јавног добра 
или јавног интереса, а тематски су 
различити: еколошки, уметнички, 
археолошки, рад са децом, особама 
са инвалидитетом, маргинализованим 
групама... Свима је заједничка 
сарадња волонтера из различитих 
земаља и локалног становништва, 
што доприноси разумевању народа 
и култура. Канцеларија за младе 
Савски венац у овом програму је један 
од партнера Младих истраживача 
Србије – Волонтерског сервиса Србије 
који је део светске волонтерске 

мреже чији корени су стари скоро цео 
век. Поменути сервис и мрежа чији 
смо део такође омогућава младима 
из иностранства да волонтирају на 
камповима у Србији. Осим процеса 
пријављивања волонтера, домаћини 
смо промоцијама кампова као и 
припремним састанцима за све 
оне који по први пут одлазе на 
волонтирање у иностранство.

Почетком маја наша канцеларија 
је угостила удружење “Либеро” и 
средњошколце из Гимназије "Свети 
Сава", X гимназије и Техничке школе 
Обреновац. Повод је био семинар у 
оквиру иновативног пилот пројекта 
"Активистички сервис" који се 
спроводи уз учешће поменутих 
школа, канцеларија за младе Нови 
Београд, Обреновац и Савски венац, 
и подршку Савета Европе. Циљ је 
веће и сврсисходније друштвено 
активирање средњошколаца 
и младих, путем умрежавања 
њихових потреба и интересовања са 
доступним програмима омладинских 
организација, институција и удружења 
грађана. То ће се постићи креирањем 
обједињене онлајн базе активизма 
која ће заживети у овим школама од 
септембра.

У протеклом периоду са партнерима 

су реализоване бројне бесплатне 
радионице и семинари којима смо 
били домаћини, као што су: еколошка 
радионица за средњошколце „Млади 
за животну средину“ у сарадњи са 
Европским омладинским центром 
и Локалним еколошким акционим 
планом општине, радионица за 
писање ЦВ-ја, пословну комуникацију 
и писање стручних радова „Буди 
административно писмен“ у сарадњи 
са Номотехничким центром, вршњачка 
едукација против трговине људима 
у сарадњи са Младима Црвеног 
крста Савски венац, школица за 
студенте „Међународне економске 
организације“ са удружењем 
Уједињени за међународни напредак 
и друге.

Током лета и јесени у плану 
је организација курсева страних 
језика, као и реализација пројекта 
„Економско и организационо 
оснаживање младих на 
територији Београда“ у области 
ИТ предузетништва, у сарадњи 
са Канцеларијом за младе 
Београда. Детаљне информације и 
пријављивање на све програме и 
радионице биће могуће преко фејсбук 
групе и странице Канцеларије за 
младе Савски венац. n

ПРОГРАМИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ САВСКИ ВЕНАЦ

„Желимо да подржимо сваку 
добру идеју и иницијативу 
младог човека, групе или 
организације, повезујемо их и 
тако чинимо јачим“  

Горан Богуновић,  координатор 
Канцеларије за младе

ЛЕТЊИ ВОЛОНТЕРСКИ КАМПОВИ И У СРБИЈИ
Од јула до октобра широм Србије 
ће се одржати више од 30 кампова 
који ће угостити волонтере из 
земље и иностранства. Један такав 
камп, у Купинову, организује наша 
канцеларија. Ово је добра прилика 
за све младе 18-30. година старости 
да упознају локалну заједницу у 
неком другом делу Србије, својим 
добровољним радом унапреде 
њен живот, али и да стекну 
пријатеље из различитих делова 
земље и света. Пријаве су могуће преко КЗМ Савски венац и 
мреже организација “Млади су закон” Министарсва омладине 
и спорта, које ове године суфинансира волонтерске кампове.
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ОДРЖАНА НЕДЕЉА  
КИНЕСКО-СРПСКЕ КУЛТУРЕ

Од 13. до 19. априла у 
Кући краља Петра И, 
под покровитељством  
Амбасаде НР Кине у 

Београду, а у организацији Друштва 
кинеско-српске културне размене, 
Удружења за међународну сарадњу 
и слогу међу народима - Про 
Цонцордатиа Популорум, Куће краља 
Петра И и Општине Савски венац 
одржана је Недеља кинеско-српске 
културе.

Главни програм ове културне 
манифестације су чиниле две 
изложбе: цртежи академског сликара 
Томислава Петровића „Професије и 
занати у Кини и Србији” и изложба 
уметничких фотографија „Празник 
пролећа у Кини”.

Током трајања Недеље 
кинеско-српске културе грађани 
су бесплатно могли да уживају у 
свакодневном програму који се 

састојао од музичког програма, 
дечијих радионица, презентација 
кинеског спорта, предавања о 
кинеској филозофији и пројекција 
кинеских играних и документарних 
филмова. У програму су између 

осталог учествовали: Милутин 
Поповић Захар, проф. Живојин 
Велимировић, певачка група КУД 
Абрашевић предвођена солисткињом 
Тањом Андријић, пијанисткиња 
Дина Чубриловић, Арт Линк музичка 
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радионица, пианисткиња Ксенија 
Ђеценко, пијаниста Мирко Јорговић, 
солисткиња Мирјана Бегенишић 
балетска школа Лујо Давичо, Институт 
Конфуције, музичка школа Мокрањац, 
Српски драгон боат савез, Ћигонг 
савез Србије и други.

Недеља кинеско-српске културе 

је једна од вредних културних 
манифестација која има за циљ 
подизање квалитета културне 
сарадње међу нашим нацијама 
и развијање дубљих и трајнијих 
пријатељских веза. Ову манифестацију 
је општина организовала са угледним 
међународним удружењем Про 
Цонцордатиа Популорум и Друштвом 
кинеско-српске културне размене, 
које од оснивања 2007. године 
и функционише под патронатом 
Амбасаде НР Кине у Србији. Друштво 
подржава 358 кинеских компанија 
које послују у Србији. У организацију 
манифестације се укључио и велики 
број спонзора где пре свега треба 
поменути Асоцијацију кинеских 
привредника у Републици Србији 
са преко хиљаду чланова и Средњу 
школу за дизајн, са наше општине, 
која је дизајнирала предивни плакат, 
програм и позивнице, где је основни 
мотив била лепеза, кинески мотив,  у 
којој је цвет шљиве, мотив Србије. n

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

„Желим да се захвалим свима који су на било који начин допринели да ова 
манифестација успе, пре свега Амбасади НР Кине у Београду и господину 
Гуо Xиао чијом заслугом је двориште Куће краља Петра изгледало као 
мали рај.
У шест дана смо организовали шеснаест догађаја, а кроз Кућу краља 
Петра је прошло 1500 посетилаца. Урадили смо добар посао на 
зближавању две државе и организовали манифестацију са којом грађани 
наше општине могу да се поносе.“

Предраг Кузмановић, Заменик председника Скупштине општине
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Градска општина Савски венац обновила је рад 
Канцеларије за бесплатну правну помоћ где је 
омогућено свим грађанима са наше територије 
да добију пуну подршку и квалитетне савете 

у поступцима које воде пред судовима и другим 
државним органима Републике Србије.

По захтеву грађана Канцеларија за правну помоћ 
може и да саставља поднеске и друга документа ради 
остваривања права грађана пред судовима и другим 
државним органима.

Канцеларија за правну помоћ општине Савски 
венац успоставила је контакт са Првим основним 
судом у Београду који странке упућује на адресу 
општине уколико им је потребна помоћ из области 
права, а да су наши суграђани.

Рад Канцеларије води и грађане прима искусни 
правник Зоран Станковић, запослен у ГО Савски 
венац, у главној згради општине Кнеза Милоша број 
69, на првом спрату, у току радног времена од 10 – 16 
часова.

Иначе, у анексу зграде ГО Савски венац у Кнеза 
Милоша 69 сваког радног дана отворен је и „Услужни 
центар Савckи венац“ у коме сви становници општине 
или остали Београђани који имају интерес на Савском 
венцу могу да добију пуну подршку у предметима из 
области општинског Оделења за имовинско-правне, 
стамбене и комуналне послове. n

БЕСПЛАТНА ПРАВНА 
ПОМОЋ ЗА СВЕ
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ЗА ЈОШ БОЉУ БРИГУ 
О ПАЦИЈЕНТИМА

Председник општине Савски 
венац Душан Динчић свечано је 
уручио аутомобил „Фиат панда“ 
директорки Дома здравља Савски 

венац прим. Др. Весни Вујачић као донацију 
општине за рад теренске Службе за кућно 
лечење и негу.

У току 2014. године Служба за кућно 
лечење и негу имала је 12.389 посета. Посете 
су обављали лекари и сестре, патронажна 
служба као и возачи који су превозили 
пацијенте на дијализу и друге интервенције. 
Корисници ове услуге су тешко болесни, 
стари, непокретни и пацијенти са хитним 
стањима. Од изузетне важности за све њих 
било је појачање капацитета Дом здравља 
у броју службених аутомобила како би 
медицински напор на терену правовремено 
обухватио све захтеве пацијената, што је 
општина данас и учинила.

Подсећања ради Градска општина Савски 
венац је и 2013. године уручила  кључеве 
аутомобила „Фиат пунто“  Дому  здравља 
Савски венац. n
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Током маја месеца, 
председник општине 
Душан Динчић је у име 
општине Савски венац 

присуствовао фудбалској утакмици 
локалног фудбалског клуба 
ФК „Дедиње“ и том приликом 
им уручио нове дресове. Ова 
донација реализована је кроз 
пројекат подршке развоја 
локалног спорта који се у општини 
негује годинама уназад. Да ли је 
овај потез општине стимулисао 
играче и клуб на бољу игру 
не можемо са сигурношћу да 
тврдимо, али су они након ове 
доделе забележили и своју прву 
званичну победу у историји клуба.

“МИЛИОНЕРИ” СА ДЕДИЊА
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Фудбалски клуб „Дедиње“ 
основан је далеке 1937. године 
у насељу Дедиње у близини 
данашњег стадиона Црвене 
звезде. Такмичио се две године: 
једном у четвртом и трећем 
разреду. Оба пута заузео је друго 
место. Брисан је из чланства 
београдског лоптачког подсавеза 
1939. године. Међутим, током 
2014. године ситуација се мења, 
ФК „Дедиње“ се изнова оснива 
и поново почиње са радом и 
утакмицама 13.02.2014.године. n
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ПРВИ ДРАГОН БОАТ ФЕСТИВАЛ У СРБИЈИ

Први београдски Драгон боат фестивал на Сави биће 
одржан 27. јуна 2015. године у Савском рукавцу. Кластер 
туризма Савски венац - Венац добре услуге, Градска 
општина Савски венац и  Српски Драгон боат савез 

на овај начин ће промовисати реку Саву као место за велике 
међународне манифестације спортова на води, у овом случају 
спорта који нам је дошао из Кине и који је све популарнији у 
Европи и Свету.

Грађани Београда и Општине Савски венац тако ће по прву пут 
на реци Сави моћи да посматрају трке великих чамаца који могу 
да понесу и до 20 веслача. Као и у осталим великим европским 
градовима тог дана на Сави, тачније у Савском рукавцу испод 
Моста на Ади, окупиће се веслачи ентузијасти из Београда, а 
учешће на трици најавили су и студенти са  ДИФ-а, Факултета 
спорта и физичког васпитања, Универзитета у Београду,   као и 
представници београдских општина ослоњених на реку Саву. 

Река Сава ће тако, из године у годину, постепено добити статус 
места где се догађају популарни спортови на води ће па ће се овај 
део београдског приобаља  још више приближити Београђанима,  
а развој и овог вида туризма добиће нови замах. Једна трка Драгон 
боут-ова у свету може да окупи више стотина учесника, а број 
гледаоца је увек у хиљадама. 

Овај јунски скуп најава је за Септембарско Драгон боат 
окупљање које ће имати међународни карактер, а циљ је да се ова 
манифестација редовно одржава у Београду пред крај лета сваке 
године. 

Сигурносни прслуци, који су свугде у свету обавезна опрема 
за све наутичаре, за ово такмичење набављени су уз помоћ 
Градске општине Савски венац, која и на овај хоће да утиче на 
развој туризма и безбедност наутичара и свих људи који бораве 
на води. Туризам је изворна надлежности београдских локалних 
самоуправа.  n

ФЕСТИВАЛ НА ВОДИ
САВСКИ РУКАВАЦ 27. ЈУН 2015.

Обале Саве постају место за  
спортске и туристичке догађаје

Душан Јевтић, Члан већа 
Градске општине Савски венац 
и Координатор Кластера 
туризма Савски венац уручио 
је Сигурносне прслуке 
Председнику Драгон боат  
Савеза,  Зорану Вукобратовићу, 
на Ади Циганлији после 
тренинга једне од посада која 
ће учествовати на трици 27. 
јуна 2015. у Савском рукавцу.
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КРАЈ МИКСЕР ФЕСТИВАЛА И ПОЧЕТАК 
САВАМАЛСКОГ КУЛТУРНОГ ЛЕТА

Под слоганом „Неиздрж“, Миксер фестивал је 
ове године позвао ствараоце широм света да 
препознају своју „тачку пуцања“, разговарају 
о својим фрустрацијама бављења креативним 

стваралаштвом у Србији, на Балкану и свету данас и 
умреже своје стваралачке пориве.

У програм Миксер Фестивала 2015 укључили су се 
готово сви локали, галерије, културни центри, кафићи и 
клубови у Савамали, показавши солидарност и јединство 
најкреативнијег београдског кварта.

У недељу, 7. јуна, завршен је 
седми по реду Миксер Фестивал, 
који је на око 20 локација 
широм Савамале окупио 1.000 
стваралаца из региона и света  
и забележио рекордну посету  
од преко 75.000 људи.
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Упутства за хумани град

Чак сто младих уметника из Србије и региона, 
представило је своју визију неиздржа у склопу 
изложбе „Блек Бокс“ која је била постављена широм 
Савамале, док су се стотине дизајнера окупили на новој 
фестивалској локацији у Дизајн Хабу (Травничка 3) у 
склопу Балкан Дизајн Еxпо-а који је окупио ауторе и 
победничке радове „Yоунг Балкан Дизајнерс“ и „Гост 
Пројект“ конкурса, као и у оквиру Белгрејд Бихенс 
кампуса и Ктирор, Металаца, Хукл енд Стул кутака. Дизајн 
Хаб је уједно окупио и нека од најпризнатијих имена 
светске дизајн сцене попут Константина Грчића, Јана 
Боелена, Салватореа Ла Барбере и студенте и професоре 
за престижне ПолyУ академије из Хонг Конга.

У oквиру програмске целине „Питања града“ у Миксер 
Хаусу су се на конференцији „Упутства за хумани град“ 
окупили стручњаци из области архитектуре и урбанизма 
из Београда, Беча, Мадрида, Тиране, Скопља.., који су 
понудили конкретне примере модела сарадње између 
грађана и представника власти по питању градских 
урбанистичких пројеката, а као резултат конференције 
поднесен је предлог нацрта за креирање урбаног решења 
за зелени троугао испред Миксер Хауса, који је предат 
на разматрање представницима града, направивши 
тиме важан корак у остварењу активног дијалога између 
грађана и Града.

У складу са настојањем Миксера да током целе 
године перманентним активностима нуди публици 
богат културни и забавни садржај, завршетак Миксер 
фестивала никако не означава и крај квалитетног 
програма. Музички програм Миксер Фестивала 2015 
је пружио увид у енергију и атмосферу нове градске 
сцене и најавио почетак Савамалског културног лета, 
које ће у Мостарској 5 од јуна до септембра понудити 
најквалитетније културне и забавне садржаје. Миксер тим 
се побринуо да кроз свој нови програм отворену бину на 
Миксалишту претвори у инкубатор креативне енергије 
кроз организовање бројних концерта (ККН, Обојени 
Програм, Лет3..), представа (Браћа (Б)лузери), плесних 
вечери, журки, изложби и још многих садржаја.  n
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ЦРВЕНИ КРСТ

П редседник општине Савски 
венац посетио је јуче 
седиште Црвеног крста 
Савски венац. Повод за 

овакву посету били су резултати 
које је Црвени крст Савски венац 
постигао на градском такмичењу 
одржаном почетком овог месеца.

Петог јуна одржано је градско 
такмичење у реалистичком приказу 
повреда, стања и обољења, док је 
дан касније на Ади Хуји одржано је 
градско такмичење екипа у пружању 
Прве помоћи. Црвени крст Савски 
венац представљале су екипе у 
обе области и то у категоријама 
подмлатка и омладине. У 
реалистичком приказу повреда, 

стања и обољења учествовало је 
чак 5 екипа Црвеног крста Савски 
венац које су заузеле прво, друго, 
четврто, пето и седмо место. Прва 
екипа је остварила пласман на 
државно такмичење које ће бити 
одржано у септембру. У категорији 
подмлатка у пружању прве помоћи 
екипа је заузела 5. место у јакој 
конкуренцији. На овом такмичењу 
се традиционално проглашавају 
и индивидуална признања за 
најбољег вођу и техничара у 
екипама прве помоћи, а вођа наше 
екипе, Бојана Бањевић, је другу 
годину за редом освојила ово 
значајно признање.

У категорији омладине у 

пружању прве помоћи екипа је 
заузела прво место и остварила 
пласман на државно такмичење 
које ће, такође, бити одржано 
у септембру. Екипа омладине 
је показала висок ниво знања, 
спремности и вештине и поред 
изузетно јаке конкуренције успела 
да се избори за титулу шампиона 
Београда!

Општина Савски венац подржава 
рад Црвеног крста Савски венац 
дуги низ година. У даљем раду и 
такмичењима желимо им пуно 
успеха, а општина ће настојати 
да пружи сву потребну помоћ и 
подршку како би наставили да 
остварују добре резултате. n



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

Сва питања око пореза  

на имовину пошаљите на  

општинску FB страну


