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ЗАХТЕВАМО  
ЗАШТИТУ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА

КУЛТУРА СЕЋАЊА -  
ОСНОВ ГРАЂАНСКЕ 

КУЛТУРЕ

ПЛАНОВИ ЗА 
РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ 

„СЕЊАЧКОГ БИОСКОПА“

СЈАЈНО  
РОК-ВЕЧЕ У  

МИКСЕР ХАУСУ

ДА БИСМО ДЕЦИ 
ОМОГУЋИЛИ ШТО 

КВАЛИТЕТНИЈЕ ШКОЛОВАЊЕ

ЗАШТО СРБИЈА ИМА 
НАЈВЕЋИ ПОРЕЗ НА 

ИМОВИНУ У ЕВРОПИ?



Драги становници општине Савски венац,

Пред нама су важни дани, а иза нас велики послови.
У години која се завршава општина на чијем челу се налазим 
инвестирала је знатан део буџета у грађевинске радове 
у школама, купила опрему ђацима и друштвено важним 
организацијама попут Црвеног крста Савског венца и заједно са грађанима уредила 
велики број стамбених зграда и комунално битних локација. 

Посебну пажњу смо посветили заштити вас грађана и ваших грађанских права. 
За неке акције ће бити потребно време да дођемо до резултата - попут иницијативе 
коју сам покренуо код Уставног суда како бих спречио да Град Београд пљачка 
грађане Савског венца кроз неразумно високе порезе и давања за екстра зону. Неке 
друге акције,  спречавање незаконите градње, на пример, или борба за задржавање 
већег степена зелених површина на Савском венцу кроз урбанистичке планове, 
успешно се спроводе у континуитету и доприносе бољем квалитету живота грађана 
наше општине у односу на велики део Србије. 

Поносан сам на место које је у општинским активностима заузела култура. 
У време кризе, у којој се наше друштво опет неочекивано обрело, најчешће се праве 
резови у тој области, што свакодневно видимо и што је итекако погрешно. Култура 
је део нашег система вредности и, уз вољу и труд, могуће је не само је штитити већ и 
унапређивати је, чак и уз минималне инвестиције. 
Али, најпоноснији сам што је већина ових акција остварена у сарадњи са вама, 
грађанима Савског венца, било да је реч о чишћењу баченог отпада на зеленим 
површинама, кошењу зарасле траве тамо где се деца играју, прављењу стаза за 
лакше кретање старијих суграђана или било којој другој акцији која захтева брзо 
реаговање тамо где неки други актери, више позиционирани у систему од општине 
не раде свој посао.  

Живим на нашој општини од рођења и када радим са вама,  
радим са својим комшијама, за нашу средину. 

Ту љубав према свом окружењу сви делимо, без обзира на политичку припадност. 
Зато вас овом приликом позивам да изађете на редовне локалне изборе који ће бити 
ускоро одржани и на којима ћете бирати општинску власт за следеће четири године. 
Ваше гласање на општинским изборима, када буду били, на најбољи начин штити 
ваша права. Изласком на изборе обезбеђујете стабилност Савском венцу.  
А стабилност локалне власти је један од примарних фактора који вама  
лично обезбеђује боље животне услове. 

Срећни предстојећи празници, уз жељу да година  
која је пред нама буде боља за све!
Душан Динчић, 
Председник Градске општине Савски венац

Акција „Наша 
кућа“, у којој 
општина 
заједно са 

станарима уређује 
зграде, тако што 
финансира 70% свих 
радова, и која је већ 
пет година заштитни 
знак општине Савски 
венац – више неће 
моћи да се спроводи.

Тако гласи налаз Државне 
Ревизорске Инспекције (ДРИ),  чији су 
инспектори у последња два месеца 
вршили интензивну проверу рада 
општине Савски венац. 

Према мишљењу ДРИ, даље 
улагање средстава из општинског 
буџета у својину грађана Савског 
венца тако што ће вам бити окречени 
ходници у зградама у којима живите, 
стављена нова улазна врата, уведен 
интерфон, постављено осветљење, 
бетониран прилаз згради, стављена 
нова столарија у ходницима и 
светларницима, итд, чиме је све 
заједно подизан не само општи 
квалитет живота већ и вредност 
имовине коју поседујете на Савском 
венцу – недопустиво је.

Општина Савски венац је 
беспоговорно усвојила све одредбе 
налаза ДРИ и обуставила сваку даљу 
активност везану за акцију „Наша 
кућа“ у 2016. години. Данас можемо 
да кажемо да смо ипак 
поносни и задовољни што смо 
до сада, од прве акције „Наша 
кућа“ у 2010. години, 
до 2015. године успели 
да знатно поправимо и 
побољшамо амбијент у 
преко 200 стамбених зграда, 
са чијим Скупштинама зграда 
смо остварили контакт. О 
дометима и смислу свих 
„Наших кућа“ до данас најбоље 
сведоче сами станари и 
њихов осећај живота у новом 
амбијенту до кога су дошли са 
свега 30% уложеног новца од 
целокупне вредности радова.

Посебан успех „Наше 
куће“ био је што је иницирала 
и подстицала формирање 
Скупштина зграда и њихово 
пуно функционисање, као 
основног органа локалне 
самоуправе у малом. 
Општина је у протеклим 
годинама непрестано 

позивала грађане да формирају 
своје Скупштине и Савете зграда, 
пружајући им у томе велику и 
несебичну подршку. Оснивање 
и рад Скупштина и Савета је 
цивилизацијска грађанска вредност 
од које станари могу само да имају 
корист. „Наша кућа“ је то уверљиво и 
показала.

Ипак, више је неће бити.
На располагању вам до даљег 

остају пројекти „малог“ комуналног 
уређења које општина спроводи 
али који се, на жалост, не односе 
директно на стамбене зграде већ 
на јавне површине око њих, тамо 
где је потребно направити пролаз, 
бетонирати блатњаву стазу или 
јавни паркинг, поправити оронуле 
степенице... 

Када је реч о поправкама самих 
стамбених зграда, станари увек 
имају могућност да се сами јаве 
ЈКП „Инфостан“, БЕЗ ИКАКВИХ 
ПОСРЕДНИКА У ТОМ ПОСТУПКУ, и 

да у сарадњи са тим 
јавним предузећем 
за одржавање 
зграда покрену 
неопходне радове. 
Процедура је таква 
да се функционалне 
Скупштине зграда 
САМОСТАЛНО обраћају 
„Инфостану“ који даље 
у РЕДОВНОМ поступку 

врши процену радова и покреће 
поступак.     

Свако ПОСРЕДОВАЊЕ између 
станара и предузећа које има обавезу 
да се бави стамбеним зградама 
НИЈЕ РЕДОВНА ПРОЦЕДУРА и 
БЕСПОТРЕБНО је са становишта самог 
поступка. Нуђење такве „услуге“ 
посредовања станарима према ЈКП 
„Инфостан“ са било чије стране – не 
представља никакво побољшање 
јасне процедуре и не доноси 
„привилегије“ у смислу извршења 
радова.

Са истом забринутошћу општина 
посматра и акције „Паркинг 
сервиса“ чији „пауци“ већ недељама 
непрестано односе аутомобиле 
паркиране испред кућа наших 
грађана на Сењаку, Топчидерском 
брду и Дедињу и наплаћује им 
велике казне. Општина интензивно 
тражи начин да одбрани све грађане 
од тог проблема и својеврсне 
агресије на вашу приватну својину: 
учинићемо надаље све што је у 
нашој моћи да градским властима 
објаснимо зашто је одношење 
возила испред приватних 
кућа у мирним и саобраћајно 
неоптерећеним улицама Савског 
венца, где се аутомобили на исти 
начин паркирају већ деценијама, 
проблематичан поступак. Са своје 
стране, општина подржава пуно 
системско решавање паркинга 
на својим улицама и спремна 
је да се укључи у сваки такав 
поступак пуним интензитетом, 
било да се ради о изградњи 
посебних паркинг зона или 
протора, обележавању места (уз 
услов да се максимално води 
рачуна о потребама грађана) 
или чак зонирању – у свему томе 
истичемо само један захтев: да се 
одмах прекине са досадашњом 
праксом кажњавања грађана пре 
него што се донесе решење за 
проблем њиховог паркирања. 
Дакле, ПРВО РЕШЕЊЕ.   

по налогу државне  
ревизорске инспекције

Зашто неће бити акције „Наша кућа 2016“? 
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Крајем ове и почетком 
следеће године очекује 
се усвајање Генералног 
плана Београда и Плана 

генералне регулације Београда. То 
су два кључна планска документа 
којима се одређује просторни 
развој града у наредним годинама. 
Израду ових планова финансира ЈП 
Дирекција за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда, а ради их 
ЈУП Урбанистички завод Београда. 
Процедура јавног увида обављена је 
за оба наведена плана током августа 
односно октобра текуће године, и у 
следећој фази Комисији за планове 
биће презентована верзија планских 
докумената у коју су интегрисане 
неке од примедби заинтересованих 
учесника: јавних предузећа, стручних 
завода и институција и привредника 
и грађана. Реално је очекивати да оба 
плана буду усвојена до пролећа 2016. 
године.

Градска општина Савски 
венац прати процедуру израде 
планова, и учествује на начин 
који је то предвиђено законом. У 
фокусу интересовања је очување 
и унапређење јавног интереса, па 
се у Савском венцу посебно прате 
решења која се тичу саобраћаја, 
комуналне инфраструктуре, 
социјалних и културних садржаја и 
постојећих зелених површина које 
су заштитни знак наше општине. 
Неке од њих, попут Топчидерског 
парка и парк шуме Бенцион Були, су 
културно – историјске и природне 

целине од значаја за цео град. Међу 
основним начелима просторног 
развоја је и очување карактера 
традиционалних стамбених зона и 
трудимо се да штитимо постојећи 
квалитет становања у њима тако 
што инсистирамо на постојећим 
параметрима изградње, очувању 
зеленила и слично. У деловима 
Савког венца где је незадовољавајући 
саобраћај, инфраструктура и 
стање стамбених објеката, кроз 
учешће у процесу израде плана 
тражимо инструменте за њихово 
побољшање: проширење улица, 
веће параметре за изградњу како би 
обнова била економски исплатива, 
опремање социјалном и комуналном 
инфраструктуром, итд.

Генерални 
урбанистички план

Нови закон о планирању и 
изградњи дефинише Генерални 
урбанистички план као документ 
којим се одређује стратешки 
развој града: основни саобраћајни, 
енергетски, водопривредни 
комунални и други инфраструктурни 
коридори, претежне намене 
земљишта, генерална урбанистичка 
решења и целине за даљу планску 
разраду и спровођење. За разлику 
од претходног Генералног плана 
Београда 2021, нови Нацрт генералног 
урбанистичког плана Београда је 
далеко мање детаљан, а стратешка 

решења спроводе се плановима 
нижег ранга: планом генералне 
регулације и плановима детаљне 
регулације. 

Стратешки саобраћајни 
коридори на Савском венцу су 
делови Унуитрашњег магистралног 
полупрстена (УМП), саобраћајнице 
која железничку станицу “Центар” 
у Прокопу, поред постојећих веза 
са аутопута и са Булевара кнеза 
Александра Карађорђевића, директно 
повезује са централним градским 
простором (тзв. Трансверзала) и два 
нова моста у Савском амфитеатру 
који треба да појачају везу леве и 
десне обале Саве. Такође, планирана 
је модернизација постојеће главне 
железничке станице за путнички и 
робни саобраћај, као и завршетак 
станице „Прокоп“.

Планирани развој водног 
саобраћаја одразиће се и на 
Савски венац, с обзиром да је 
предвиђена модернизација и 
проширењу путничког пристаништа 
на Сави и изградња нових путничких 
пристаништа за међународни, 
приградски и локални саобраћај.

За Савски венац је посебно 
значајан наглашен став да се 
постојеће зелене површине штите и 
одржавају у будућности. С обзиром 
да Генерални урбанистички план, 
као и План генералне регулације 
потенцирају важност постојећих 
зелених површина у граду, имамо 
упориште да принципијелно 
заступамо такав став и захтевамо 

ЗАХТЕВАМО ЗАШТИТУ 
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ОПШТИНА У НОВИМ УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА

заштиту и унапређење зелених 
површина и у будућности, када се 
буду радили нови планови детањне 
регулације.

У току јавног увида у градској 
општини Савски венац уочили 
смо мање пропусте у заштити 
зелених површина у Генералном 
урбанистичком плану који се односе 
на могућност угрожавања заштићених 
зелених површина упркос општим 
начелима која их штите. Те могућности 
смо препознали у непостојању 
забране за изградњу саобраћајних 
површина – паркинга, гаража, 
окретница, и издвајању површина за 
комуналне површине – рециклажна 
дворишта. Општина је уложила 
примедбе на предложена решења, 
и обрађивач Урбанистички завод 
Београда, уважио је примедбе и 
предложио нове формулације којима 
се опасност од угрожавања зелених 
површина отклања.

План генералне 
регулације

План генералне регулације је 
обавезан плански документ према 
Закону о планирању и изградњи којим 
се дефинише обухват грађевинског 
подручја, подела на посебне целине 

и зоне; претежну намену земљишта, 
и регулационе и грађевинске 
линије; коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комуналну 
и другу инфраструктуру, одређује 
мере заштите културно-историјских 
споменика и заштићених природних 
целина и друге елементе значајне за 
спровођење плана. Планом генералне 
регулације могу се одредити целине 
за директно спровођење – без израде 
плана детаљне регулације, као и 
правила за уређење и изградњу за 
ове делове градске територије. 

По усвајању плана, поједина 
планска решења се веома брзо 
могу одразити на простор и физичку 
структуру Савског венца.

Са циљем да се Нацрт плана 
генералне регулације побољша, ГО 
Савски венац уложила је примедбе 
којима се поједина правила додатно 
појашњавају, како би се избегла 
њихова неадекватна тумачења 
и примена. Такве примедбе су 
уложене на правила која се односе 
на дефинисање јавних простора, као 
и на нека општа правила изградње и 
одређивања параметара.

Други сет примедби односи се 
на корекције предложених правила 
грађења и параметара за делове 
Савског венца. Залажемо се за 
очување квалитета постојећих 

вредних стамбених зона, и 
инсистирамо да се не мења њихова 
структура нити умањује достигнути 
ниво становања додатном изградњом 
и загушивањем формираног 
простора. Традиционално изграђене 
четврти становања високог квалитета 
на Дедињу, Топчидеру, деловима 
Сењака, треба очувати уз унапређење 
инфраструктуре и јавних простора. 
Штитећи јавни интерес, тражимо 
да се у овим зонама спроводи 
Регулациони план Дедиње и да 
се избегне местимично повећање 
параметара у зонама становања 
доброг квалитета. На тај начин се 
угрожава начин живота у контактним 
зонама које треба да амортизују 
проблеме изазиване повећањем 
броја стамбених јединица и броја 
становника: потреба за паркирањем, 
фреквенцију саобраћаја у уским 
стамбеним улицама, комуналну 
инфраструктуру, и друго.

Истовремено, тражимо повећање 
параметара у зонама у којима 
је становање ниског бонитета, и 
потребан је економски ситимуланс 
за реконструкцију и побољшање 
становања, али и уређење и обнову 
ових подручја у целини. То се односи 
на делове Сењака, Малешког брда 
и изоловане блокове на целој 
територији општине.  n

„За Савски венац је посебно значајан наглашен став да се 
постојеће зелене површине штите и одржавају у будућности. С 
обзиром да Генерални урбанистички план, као и План генералне 
регулације потенцирају важност постојећих зелених површина 
у граду, имамо упориште да принципијелно заступамо такав 
став и захтевамо заштиту и унапређење зелених површина 
и у будућности, када се буду радили нови планови детаљне 
регулације.“

Др ЈасминаЂокић, помоћница председника општине
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На почетку Улице Косте 
Главинића, на броју 2 
непосредно уз раскрсницу 
са Улицом Васе Пелагића, 

налази се оронула зграда коју старији 
становници Сењака знају као „Стари 
сењачки биоскоп“. Већ деценијама 
– од осамдесетих година двадесетог 
века, сењачки биоскоп је празан и 
ван функције. 

Стари сењачки биоскоп саграђен 
је крајем тридесетих година 
прошлог века као Дом културе 
Фонда сиромашних ученика основне 
школе на Сењаку. Према појекту 
урађеном 1927. године зграда се 
састоји од велике сале са помоћним 
просторијама и једног настојничког 
стана.

Као такав био је у употреби све 
до краја 1980тих година 20. века, 
мада је животност почео да губи још 
раније: након што су се угасиле све 
тадашње друштвене установе које су 
користиле зграду за разне програме 
(„вечерња школа“ за образовање 
одраслих, итд), здање започиње 
своје тихо пропадање још 1970-тих. У 
општем хаосу деведесетих добија чак 
и неколико „прилепљених“ објеката 
уз оригиналну конструкцију док 
унутрашњост бива све запуштенија. 

Такав дочекује и нову епоху, и 
готово моментално постаје предмет 
помног размишљања општинске 
власти не би ли му се нашла нова 
сврха и простор искористио на прави 
начин. Идеја је било много али је 

сваку пре било какве реализације 
кочила само једна чињеница: због 
две деценије без икаквог одржавања 
и улагања зграда је дошла до нивоа 
да је за било какво увођење нових 
садржаја неопходна помна и обимна 
реконструкција. Зидови су оронули 
од влаге, конструкција крова је 
потпуно попустила, темељи захтевају 
ојачавање, итд. 

Општина Савски венац је имала 
спремност да се покрене обнова 
зграде али без јасно разрађеног 
одрживог концепта није хтела да 
покреће санацију само санације 
ради: огромна количина новца која 
би ту била уложена без коначне 
функционалне намене била би 
велика неодговорност и штета за 
буџет ако би све довело до нове 
реновиране зграде која би била – 
празна.

Током 2014. појављује се озбиљна 
грађанска иницијатива за отварање 
библиотеке на Сењаку која би 
задовољавала потребе становника 
не само овог дела општине већ и 
Топчидерског брда, делова Дедиња 
па чак и наших суграђана из дела 
око Сарајевске улице који гравитира 
ка Сењаку. Ово здање се појавило 
као логичан избор и сами покретачи 
петиције су је имали у мислима 
као једну од најбољих могућих 
локација. Оваква идеја наишла је на 
разумевање и подршку општине и на 
једној од седница Општинског већа у 
лето 2014. године донета је одлука да 

се читава зграда уступи Библиотеци 
Града Београда, као матичној 
библиотекарској институцији на 
нивоу града, да се овде формира 
велика библиотека. Корист би 
била огромна за све генерације, од 
старијих суграђана све до школске 
деце која би овде могла да налазе и 
читају не само лектиру већ и друге 
занимљиве садржаје.

Нажалост, управа градске 
библиотеке није имала разумевања 
за напор који је био потребан да се 
у „Сењачком биоскопу“ формира 
њихова локална јединица и 
одбацила је сваку могућност за 
увођење објекта у њихов систем.  

То нас је вратило на почетак: 
наћи сврху која би била 
самоодржива и која не би захтевала 
даљу подршку из буџетских 
средстава општине једном кад се 
санација оконча. Дакле, ко би и 
чиме могао ту да се бави, и на који 
начин, а да не морају да се отварају 
нова општинска радна места или 
да се издвајају преко потребна 

средства да би се „биоскопу“ једном 
кад проради плаћала струја, вода, 
трошкови...

Модел који даје наду да је нешто 
ипак могуће учинити са „Сењачким 
биоскопом“ јесте пример инкубатора 
који већ представљају заштитни знак 
општине: реч је о садржајима из 
области информатичких технологија, 
индустријског дизајна, културе који 
су свој успешан живот започели као 
иницијатива ентузијаста у окриљу 
општинских (напуштених) објеката. 
На Савском венцу се тако већ дуго 
налазе инкубатори чија имена 
представљају појмове успешног 
модела како се на микро нивоу 
разрађују подухвати који својим 
брзим успехом далеко превазилазе 
оквире локалне заједнице: „Нова 
Искра“, „Поткровље – ХАБ“, „СтартИТ 
центар“, „Културни центар ГРАД“, 
„Бизнис Инкубатор 47“, су они 
појмови који су најпознатији. 

По том моделу општина улаже 
део средстава у оспособљавање 
напуштених и дерутних простора 

и ставља их на располагање 
групама које имају разрађен модел 
организовања и удруживања око 
неке идеје, било да се она односи 
на започињање малог „бизниса“, 
програмерске и ИТ послове, развоје 
компјутерског софтвера, дизајн 
или културне програме. Када је 
први од тих пројеката започет 
2009. године са „Културни центром 
ГРАД“ у напуштеном магацину у 
Савамали, скепса је била велика и 
очекивања да је неуспех пројекта 
готово извесна ствар у кратком року. 
Ипак, шест година касније, по том 
обрасцу функционише сада већ 
шест озбиљних центара на Савском 
венцу, чинећи општину истакнутим 
предводником у том савременом 
пољу, далеко испед многих нивоа 
власти у граду и републици који још 
увек траже одговор на питање како 
да они организују своје капацитете 
на такав начин, док је „ГРАД“ био 
ембрион онога по чему је данас 
појам Савамале широко познат у 
европским и глобалним оквирима. 

Данас таква нада постоји и за 
„Сењачки биоскоп“: да ли је могуће 
организовати групе уметника, 
дизајнера, програмера и понудити 
им помоћ у подизању зграде на 
употребљив ниво из кога ће даље 
ствари моћи да се саме брзо и 
успешно развијају? Уверење је да 
је то могуће и да искључиво у том 
смеру треба тражити одговоре на све 
тескобне дилеме које нам намеће 
старо здање тако надвијено над 
најпрометнију сењачку раскрсницу. 
Досадашње краткорочно искуство 
нас је уверило да су такви подухвати 
итекако могући и да се једино тако 
може сматрати да је једна општинска 
мисија успела. Када тамну посивелу 
ољуштену фасаду буде испунила 
енергија ентузијаста који имају јасну 
представу шта желе да постигну, 
и када тај занос буде оживео 
некадашњи „Дом културе Фонда 
сиромашних ученика основне школе 
на Сењаку“ из 1927. године, онда 
ћемо сматрати да је реанимација – 
успела.  n

ПЛАНОВИ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ 
„СЕЊАЧКОГ БИОСКОПА“

ИМА ЛИ – ПОСЛЕ СВЕГА – ИПАК НАДЕ ЗА „СЕЊАЧКИ БИОСКОП“?
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Модел који даје наду да је нешто ипак могуће 
учинити са „Сењачким биоскопом“ јесте пример 
инкубатора који већ представљају заштитни 
знак општине: реч је о садржајима из области 
информатичких технологија, индустријског 
дизајна, културе који су свој успешан живот 
започели као иницијатива ентузијаста у окриљу 
општинских (напуштених) објеката.
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Епоха старе славе: здање у време док је имало функционалне садржаје, 1976. година
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Последњих неколико година 
Градска општина Савски 
венац све већу бригу 
поклања споменицима 

на својој територији. Наша општина 
и њена Комисија за културу веома 
озбиљно и континуирано брину 
о свом културно-историјском 
наслеђу, било да се ради о очувању, 
одржавању, рестаурацији или 
обнављању већ постојећих или 
подизању потпуно нових спомен-
обележја која нас подсећају на људе и 
догађаје из наше историје.

 

Споменик војводи 
Радомиру Путнику

Као што и доликује нашем 
најстаријем и најугледнијем 
дневном листу, све је почело 
текстом у „Политици“ о оштећеном, 
графитима ишкрабаном и комплетно 
запуштеном споменику војводи 
Радомиру Путнику, на почетку 

истоименог булевара, у близини 
некад знаменитог ортопедског 
предузећа „Рудо“. Уређење 
комплетног спомен-обележја било 
је још раније у плану обнове Завода 
за заштиту споменика, али, куцајући 
на „отворена врата“, за обнову 
споменичког комплекса јавила 
се општина Савски венац на чијој 
територији се и налази, баш као и 
истоимени булевар и основна школа 
истог имена. И мада је општина 
већ, па и два месеца пре акције 
коју је „Политка“ покренула крајем 
фебруара 2013. од графита чистила 
мермерни постамент и његову 
околину, констатовано је да је за 
комплетан посао потребан већи 
захват (и већа средства). У том смислу 
ангажована је специјализована 
фирма за обнову целог спомен-
обележја: чишћење мермерних 
плоча на постаменту, поновну израду 
недостајућих слова на њему, као и 
комплетно уређење платоа, прилаза 

и околине овог споменика. Радови на 
уређењу овог споменичког комплекса 
завршени су у мају 2014.

Споменик Милутину 
Ивковићу Милутинцу

Успех ове акције инспирисао 
је новинаре „Политике“ да крену 
даље и, подстакнути популарношћу 
филма и ТВ серије „Монтевидео 
бог те видео“, као и њеног, тих 
дана актуелног, наставка „На путу 
за Монтевидео“, упитају – шта 
је са спомеником легендарног 
капитена фудбалске репрезентације 
Југославије, познатог лекара, 
хуманисте и антифашисте Милутина 
Ивковића Милутинца.

Изнова у филму оживљени и 
у сваком смислу светао лик др 
Милутина Ивковића Милутинца 
бацио је ново светло на целу причу 
о његовом споменику, тако да су се 
акцији враћања његове бисте прво 

прикључили: Драган Бјелогрлић, 
редитељ поменутог филма, Срђан 
Драгојевић, његов косценариста, 
новинар Владимир Станковић, писац 
истоимене књиге која је послужила 
као литерарни предложак филма, 
али и глумац Виктор Савић који је 
Милутинца на изванредан начин у 
њему оживео, али и многи други; од 
ЈСД „Партизан“ и Савеза комунистичке 
омладине Југославије (наследника 
некадашње КПЈ), до бројних 
појединаца који су у акцији враћања 
споменика Милутинцу желели да дају 
и свој прилог. 

Да се читава „ствар“ 
институционализује помогла је 

општина Савски венац, која се 
акцији прво прикључила обећањем 
да ће средити сву неопходну 
„папирологију“ за обнову овог 
спомен-обележја, а потом и 
организујући иницијални састанак, а 
потом и координацију са свима који 
су у акцију до тада били укључени. На 
састанку одржаном у нашој општини, 
поред већ поменутих иницијатора 
акције из редакције „Политике“, као 
и Драгана Бјелогрлића, редитеља 
филма који је целу ову причу 
актуелизирао, у име наше општине 
били су присутни Бранисав Пејчић, 
начелник Управе ГО Савски венац и 
његова заменица Ивана Петковић, 

као и Бранимир Гајић, као члан 
Општинског већа, већ укључен у 
акцију обнове споменика војводи 
Путнику, који је том приликом 
присутне информисао да је општина 
у свом буџету за те намене издвојила 
100.000 динара, које ће искористити 
за поновно изливање бисте Милутина 
Ивковића. Комплетно спомен-
обележје завршено је и откривено 
тога лета, када се навршило и 70 
година од смрти Милутина Ивковића, 
стрељаног у Јајинцима. 

Спомен-плоча и 
споменик Јеврејима 
убијеним у Савамали

Амбасадор Израела у Србији 
Јосеф Леви и председник Градске 
општине Савски венац Душан Динчић 
открили су у уторак 5. августа 2014. 
у Улици браће Крсмановић, испред 
Културног центра „Град”, споменик 
Јеврејима страдалим у Београду 
од марта до маја 1942. године. 
Управо са тог места свакодневно, 
у три туре по стотинак јеврејских 
становника Београда, довезених из 
логора са Старог сајмишта, кретало 
је камионом названим „Душегупка” у 
своју последњу вожњу ка Јајинцима, 
где су их већ чекале ископане 
заједничке гробнице. Током вожње 
у камиону је пуштан гас, тако да је 
на овај свиреп начин за нешто више 
од два месеца у највећим мукама 
убијено око 6.300 људи. 

Градска општина Савски венац 
поставила је 28. априла исте 
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КУЛТУРА СЕЋАЊА - ОСНОВ 
ГРАЂАНСКЕ КУЛТУРЕ

ОПШТИНСКА ПОЛИТИКА И СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Споменик војводи  
Радомиру Путнику

Споменик Милутину Ивковићу Милутинцу

Спомен-плоча и споменик Јеврејима убијеним у Савамали„Душегупка”



Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

године на том месту Спомен-плочу, 
обећавши током лета и постављање 
споменика. На његовом отварању 
поред председника ГО Савски 
венац Душана Динчића, који је и 
покретач иницијативе и амбасадора 
Израела Јосефа Левија, говорила је 
и дипл. архитекта Јасмина Ђокић, 
помоћница председника општине, 
која је уз члана Општинског 
већа Бранимира Гајића била и 
најзаслужнија за оперативни део 
овог посла, као и Данијел Богуновић, 
потпредседник Јеврејске општине 
у Београду и професор Никола 
Шујица, председник Жирија за избор 
решења споменика. A то је рад дипл. 
aрхитекте Ане Корице и aрхитекте 
Константинe Васовић Марсенић. 

 

Спомен-обележја 
везана за Дан 
ослобођења Београда 

 У склопу обележавања 
70-годишњице ослобођења Београда, 
ГO Савски венац поставила је у 
Карађорђевој улици спомен-плочу у 

знак сећања на учитеља Миладина 
Зарића који је последњег дана рата 
спасао од рушења стари савски мост. 

 Плоча је постављена на фасади 
зграде број 69, у којој је Миладин 
Зарић живео и са прозора свог стана 
гледао како Немци минирају мост. И 
док су се последњи од њих повлачили 
преко њега, он је, ризикујући живот, 
журио да прекине каблове који су 
водили до експлозива.

 Спомен плочу су у понедељак 20. 
октобра свечано открили председник 
ГО Савски венац Душан Динчић и унук 
храброг учитеља Александар Зарић, који 
је специјално за ту прилику дошао из 

Париза у ком живи од рођења.
 Три дана раније, истим поводом, 

откривена је у улици Адмирала Гепрата 
преко пута Вазнесењске цркве, на месту 
где је, борећи се приликом ослобођења 
Београда против јаког нерпијатељског 
упоришта, погинуло 28 црвеноармејаца, 
обновљена спомен-плоча 
Црвеноармејцима који су учествовали у 
ослобађању Београда и Савског венца. 
Спомен-плочу, која је дуго година била 
запуштена, са избледелим и готово 
нечитљивим словима, заједно су 
открили Душан Динчић, председник 
ГО Савски венац и Зденко Дупланчић, 
борац Прве пролетерске бригаде са 
којом је учествовао у ослобађању 
Београда, а данас председник ОО 
СУБНОР Савског венца, а уз подршку 
певачке групе КУД „Абрашевић“. 

Споменик  
Исидори Секулић

Идеја о споменику Исидори 
Секулић тињала је деценијама, још од 
шездесетих година прошлог века, када 
је општина Савски венац преузела 
бригу о њеним ауторским правима, 
основала Фонд са њеним именом 
и покренула истоимену Књижевну 
награду. Последњих неколико година 
та идеја је актуелизована, завршена 
је компликована „папирологија“, 
обезбеђена су средства и спроведен 
наградни конкурс за избор најбољег 
идејног решења.

У овом тренутку рад академског 
вајара Здравка Јоксимовића је завршен 
и постављен у паркићу код Топчидерске 
звезде којим је Исидора често шетала 
(угао улица Андре Николића и Петра 
Чајковског) и свечано је откривен 25. 
новембра ове године.  n
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Обнова фонтане „Младост“
Нису само спомен обележја била предмет бриге општине Савски венац него 
и паркови и зелене површине, али и културно-историјске знаменитости, 
јавне чесме и фонтане. Па је тако, уз помоћ општине после деценија 
запуштености обновљена и 25. маја 2013. отворена реновирана фонтана 
„Младост“ на платоу испред тадашњег музеја 25. мај, а по пројекту 
архитеката Бранислава и Марије Јовин из 1978. године. Обнављањем 
фонтане „Младост“, од пропадања је спасено и новије историјско и 
архитектонско наслеђе општине Савски венац, а фонтану су тога дана 
заједно отворили председник ГО Савски венац Душан Динчић и тадашњи 
председник Градске скупштине Александар Антић. У складу са називом 
фонтане и симболиком Дана младости на њеном отварању у пригодном 
програму свирале су младе рок-групе са Савског венца, учеснице СВУРФ-а.

Споменик Исидори СекулићСпомен-плоча Црвеноармејцима

Борци са Савског венца, 
чланови општинског 
СУБНОР-а и њихови гости, 
који су испунили општинску 

салу до последњег места, прославили 
су 16. октобра Дан ослобођења 
Београда и Савског венца.

Свечаност је отворена званичном 
химном СУБНОР-а, песмом ‘’По 
шумама и горама’’, коју је хорски 
отпевала цела сала. Свечану 
академију је отворио Зденко 

Дупланчић, председник СУБНОР-а 
Савски венац, који је одржао 
пригодан говор о ослобађању 
Београда и Првој пролетерској 
бригади, са којом је и сам у том 
ослобођењу учествовао. Претходно 
је поздравио све присутне борце, 
представнике општине и града, 
функционере градског и републичког 
СУБНОР-а, директора Руске школе 
у Београду, представнике Војне 
гимназије и Војне академије, као и 

школа које су учествовале у програму 
и пријатеље који су помогли у 
организацији овог скупа.

 На академији су додењена 
признања члановима борачког 
удружења и онима који га у раду 
подржавају. У културно-уметничком 
делу програма су учествовали: хор 
и оркестар Основне школе ‘’Војвода 
Мишић’’, женска певачка група Војне 
гимназије и ученици Музичке школе 
‘’Станислав Бинички.’’  n

ВЕТЕРАНИ ПРОСЛАВИЛИ  
ДАН ОСЛОБОЂЕЊА БЕОГРАДА
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Информатор о раду и животу градске општине Савски венац



Информатор о раду и животу градске општине Савски венац
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Препоруку да пишемо о 
Скупштини станара зграде 
у улици Бошка Петровића 
број 7 на Дедињу и Игору 

Тодоровићу, несвакидашње вредном 
„председнику“ те Скупштине, добили 
смо непосредно од његових комшија 
који су пуни хвале за труд овог 
момка који се о овој великој згради 
са шест улаза и 54 стана брине као 
да је његова кућа. А наводници  уз 
реч председник, на шта нам је Игор 
одмах на почетку разговора скренуо 
пажњу, односе се на чињеницу да 
је председник Скупштине станара у 
ствари његова мајка Мира која (иако 

комшије и о њој имају пуно речи 
хвале) због обавеза на послу (ради 
на ВМА) не стиже да сама обави 
све што један тако одговоран посао 
подразумева, тако да је Игор у ствари 
њен заменик. И много више од тога.

Поменута зграда, стара 58 година, 
у којој Игор живи већ 31 годину, као и 
већина објеката зиданих у то време, 
на први поглед делује прилично 
запуштено и пре свега захтевно за 
одржавање, иако се налази на дивном 
месту, тик испод парка који је дели од 
комшијске школе „Војвода Радомир 
Путник“. Од тог лепог парка, у који је 
општина Савски венац пре неколико 

година инвестирала значајна средства 
у уређење стаза и степеништа, 
најмодернију парковску расвету, 
клупе и други модерни парковски 
мобилијар, потиче и велики број 
проблема који ову зграду угрожавају. 
Јер, будући испод парка, све воде 
приликом већих киша сливају се ка 
згради, а крошње великог дрвећа 
наткриљују њен кров. Тачније, 
чиниле су то до овог пролећа, када 
су се на Игорову иницијативу, а услед 
притужби станара горњих спратова 
(и не само њих) радници разних 
поредузећа први пут после 32 године 
попели на њен кров.

- Стање на крову било је језиво – 
прича нам Игор Тодоровић - кад смо 
га 11. новембра посетили и са њим 
обишли свих шест улаза ове зграде 
– олуци су до врха били напуњени 
лишћем, грањем и шутом, вода је 
преливала на све стране, кров је на 
више места прокишњавао, димњаци 
су били у ништа бољем стању, као и 
фасада низ коју се годинама сливала 
вода у подруме. У тој првој акцији 
смо претресли кров на критичним 
местима и са њега и из олука 
однели четири пуна камиона шута, 

искрпили фасаду на местима где је 
била отпала, заменили део олука, 
свуда где је морало и, у сарадњи са 
Градским зеленилом, поткресали 
све гране бројног дрвећа које је 
угрожавало зграду. И, мада се и 
данас ту и тамо појави неки ситнији 
сличан проблем те врсте, који један 
по један решавамо, у плану нам је и 
обнављање комплетне фасаде, као и 
многи други послови.

Игор и његова мајка Мира су на 

чело Скупштине станара дошли 26. 
јануара ове године, а за ових 10-
ак месеци успели су, у сарадњи са 
свим комшијама који помажу колико 
могу и, инспирасани Игоровим 
целодневним трудом, спремни су 
да за те послове издвоје и лична 
средства, да ураде и значајне 
послове на побољшању грејања 
у згради (топловодне цеви испод 
парка су се на неколико места биле 
потпуно распале), а да не говоримо о 
„ситнијим пословима“ који су скоро 
свакодневни, као што је уређење 
простора око зграде, поправке и 
фарбање гелендера испред њених 
улаза, уређење и озељењавање 
простора тик уз зграду, пропали 
сливници кроз које је вода ишла у 
подруме и много тога још.

Не хвалећи се превише својим 
немерљивим учинком у свим тим 

пословима Игор нам, схватајући 
своју улогу као прави домаћин ове 
зграде, помиње и бројне послове 
који их, кад све ове горуће проблеме 
дефинитивно реше, чекају у наредном 
периоду, као што су кречење ходника 
и улаза, фарбање столарије, оквири на 
улазима, нови поштански сандучићи 
и, како Игор рече – Свуда има још 
понешто, а кад се једно заврши, већ 
се појавио и нови проблем. А у свему 
томе очекујемо и помоћ општине у 
склопу прграма „Мy Home“ за који 
смо недавно конкурисали.

О Игору, као правом домаћину ове 
зграде све најлепше говоре и његове 
комшије:

Златко Коша: - Знам га још кад је 
био мали и увек је био фин дечко. 
Бори се и труди, иде около и гледа 
шта би још могао да уради; ако треба 
попеће се и на дрво или ће сам 
ископати рупу само да дође до неког 
квара. Он кад нешто замисли неће се 
смирити док то не уради.

Љиљана Вујичић: - Заиста имам 
најлепше мишљење о Игору и његовој 
мајци. Увек су ту кад нам нешто треба, 
заиста се труде и хоће да помогну.  n

ЕНТУЗИЈАЗАМ 
КОЈИ ПОКРЕЋЕ

КАДА СКУПШТИНА СТАНАРА ФУНКЦИОНИШЕ

КОМШИЈА ЗАЈКО
Док у парку разговарамо са Игором у пролазу нам се придружује комшија 
Зајко – Захит Ахметовић, који, уз опаску да треба направити акцију и 
покупити опало лишће у парку,  подсећа на недавне велике кише које су 
претиле да потопе зграду, јер су каналићи који је  опасавају  били пуни 
лишћа и земље.
- Да тада нисмо очистили те канале подруми би нам били препуни воде 
која је преко њих прелазила као да и не постоје. А било је и комшија које 
су нас притом задиркивале и добацивале – Да ли смо се запослили у 
Градскоj чистоћи или Градском зеленилу.   

“Право чудо”
Можда најсликовитије о Игоровој бризи о згради у броју 7 говори комшија 
Иван из зграде преко пута, који све то посматра „са стране“ и каже:
Игор је право чудо. Пукне гелендер, он зове, јури да се завари, пукне 
грана он јури Зеленило, чисти снег, скупља лишће, фарба гелендере, јури 
ђубретаре, ако треба оде на пијацу да купи трестеру, откопава шахтове, 
чисти, грабуља, носи шут. Невероватан је, као компјутер памти бројеве и 
адресе, дијагностификује проблеме и иде, јури, обија прагове комуналних 
служби, подноси молбе, досађује им и они на крају, јер су га већ упознали 
и знају да неће одустати - морају да дођу. А кад дођу, он све време иде 
са радницима и надлега радове. Кад му кажу да нису надлежни, он пита 
ко је надлежан, иде тамо и не одустаје. И сви га воле. И они које јури и 
досађује им и наравно, комшије.
А ко га не би волео кад је такав Игор Тодоровић, прави домаћин зграде у 
улици Бошка Петровића број 7.     

Он кад нешто замисли 
неће се смирити док то 
не уради 

комшијa Златко

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац
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У времену у коме се све чешће 
чују примедбе бројних 
родитеља али и остале 
јавности на ниво и квалитет 

основног образовања у Србији, и 
када медијима све чешће доминирају 
наслови који указују на тешко стање 
бројних школа широм земље, 
општина Савски венац наставља да 
већ четврту годину инсистира на 
улагањима, одржавању и поправкама 
у свим основним школама на 
својој територији, редовним и 
специјализованим. 

Резултат такве општинске 
политике је више него видљив: школе 
Савског венца су међу најбољима у 
Београду, а најјаснији индикатор тог 
успеха је стални повећани прилив 
новоуписаних ђака-првака, од којих 
све бројнији сегмент долази на Савски 
венац из других делова Београда.

У току 2015. трајало је 
континуирано одржавање школских 
зграда и у току  програма општинска 
Комисија за школство посебно је 
водила рачуна да све школе буду 
равномерно заступљене у количини 
уложених средстава, као и да се 
покрију све могуће врсте радова 
према потребама самих школа. 
Обухваћена је широка лепеза 
радова, од „обичног“ кречења 
учионица и ходника, до поправака 
канализационих и водоводних мрежа, 
електроинсталација, осветљења, 
кровних делова, одвода кишнице, 
поправки трпезарија, паркета, итд. 

Осим „интервентног“ деловања 
Комисије на текућем одржавању, 
општина је расписала и велики 
конкурс за обављање „капиталних“ 
радова у школама који се завршава 
ових дана и којим су предвиђени 
углавном већи грађевински радови.

Поред побољшања школског 
амбијента, општина је остала 
привржена својим традиционалним 
активностима када су сами ученици 
и наставници у питању па се и даље 
додељују награде за „Најнаставника“ 
које бирају сама деца, комплетни 
ранчеви за ђаке прваке, ваучери 
за свршене „осмаке“ и награде 
за ђаке генерације и оне који су 
постигли најбољи успех на пријемним 
испитима за средње школе. 

Комисијa за школство општине 
Савски венац je у 2015. години 
дефинисала следеће приоритете за  
улагање у школство:

I  текуће и инвестиционо 
одржавање школских објеката, 
што обухвата:

• грађевинске радове на објектима 
6 редовних и 3 „специјалне“ 
основне школе ( ОШ „ Исидора 
Секулић“, ОШ „ Радојка Лакић“, 
ОШ „ Петар Петровић Његош“, ОШ 
„ Војвода Мишић“,ОШ „Војвода 
Радомир Путник“, ОШ „ Стефан 
Немања“, ОШ „ Антон Скала“,ОШ 
„ Др Драган Херцог“ и Школа за 
оштећене слухом-наглуве „ Стефан 
Дечански“) ради побољшања 
школског амбијента и окружења,

• одржавање инсталација ( електро 
и водоводно-канализационих 
инсталација),

• одржавање столарије и стакларије,
• одржавање школских трпезарија,
• радове на изолацији и кречењу 

објеката;
II спортске активности :
• одржавање и поправка сала за 

физичко васпитање,
• одржавање спољних спортских 

терена при објектима школа,
• набавка спортске опреме;
III  набавка школске опреме за 

одржавање наставе :
• кабинетска опрема,
• учила,
• специјална учила за одређене 

предмете ( хемија, физка, 
географија .....);
IV  одржавање екстеријера :

• одржавање и реконструкција 
школских  дворишта, прикључака 
за даљинско грејање,складишта за 
гориво, ограда школа и капија;

V организовање и финансирање 
превоза и пратње у превозу 
за ученике „специјалних“ 
школа на Савском венцу, 
финансирање личних пратилаца 
деце са поесбним потребама и 
финансирање њихове исхране, 
односно оброка за децу са 
посебним потребама са Савског 
венца која похађају школе на 
територији целог града.  n

ДА БИСМО ДЕЦИ ОМОГУЋИЛИ  
ШТО КВАЛИТЕТНИЈЕ ШКОЛОВАЊЕ

ТАБЛЕТ РАЧУНАРИ  
НАЈБОЉИМ МАТУРАНТИМА

ОБИМНА ОПШТИНСКА ПОДРШКА ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

У току 2015. трајало је континуирано 
одржавање школских зграда и општинска 
Комисија за школство посебно је кроз 
програм водила рачуна да све школе 
буду равномерно заступљене у количини 
уложених средстава, као и да се покрију све 
могуће врсте радова према потребама које 
дефинишу саме школе.

Бранимир Гајић,  члан Већа Градске општине 
Сасвки венац и председник Комисије за школство
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У сали општинског Бизнис 
центра, у улици Кнеза 
Милоша број 47, у петак, 23. 
октобра је Душан Динчић, 

председник општине Савски венац, 
заједно са својим сарадницима, 
Браниславом Пејчићем, начелником 
општинске Управе и члановима Већа 
општине, Мирјаном Велимировић и 
Бранимиром Гајићем свечано уручио 
таблет-рачунаре ученицима са 
Савског венца.

Уз жељу да буду успешни и у даљем 
школовању, рачунари су додeљени 
доскорашњим ученицима осмих 
разреда, сада средњошколцима, 
који су остварили најбољи резултат 
на завршном, матурском испиту, у 
школској 2014/15. години.

 Ово је први пут да се овакав 
систем награђивања спроводи на 
општини Савски венац. Основне 
школе су доставиле спискове њихових 
најуспешнијих ђака, а додељено је 
укупно 65 рачунара ученицима са 
најбољим резултатима.  n
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   У таквој ситуацији ни 
жирију није било много тешко 
да „преломи“ ко су најбољи, а 
које наступе или појединце треба 
наградити специјалним наградама 
и Дипломама. По мишљењу 
жирија, а и публике која је слично 
одреаговала, два апсолутно 
најквалитетнија наступа имале су 
групе „Hunting Souls“ и „Bonfire“ чији 
би чланови „ладно“ могли освојити 
и све појединачне награде (за 
вокалистиње, гитаристе, бубњаре или 
басисте). За ауторски рад  посебне 
награде добиће бенд „New Prayer“ из 
Гимназије Свети Сава, „Авангарда“ 
са Вождовца и „Soldat & Domino“ из 

Војне гимназије, чији ће Хор добити 
награду за целокупни перформанс. 
Посебне награде добиће Рокенрол 
клинци из „Мишића“ и сјајна 
„Fortuna Seven“, група основаца 
различитих годишта (из разних школа 
- окупљених у приватној музичкој 
школи). Специјалне Дипломе  
заслужили су и „The Next Big Thing“ 
из „Његоша“, као најбољи бенд из 
основних школа, „Пингвини“ из Војне 
гимназије, као бенд са најбољим 
домаћим обрадама. Од појединаца, 
посебне награде овога пута иду 
Стефану Живковићу из групе „The 
Earth“ (који се „дрзнуо“ да свира 
Џимија Хендрикса) и басисти Павлу 

Милинковићу из Гимназије Свети 
Сава који је сјајно свирао у чак три 
бенда (у неке је „улетао“ као „спас у 
последњи час“ и буквално без пробе, 
што се није осетило). Све њих, као и 
неке из позоришног дела СВУРФ-а, 
видећемо 23. децембра на Завршној 
вечери у театру 78, када ће им уз 
наступ бити уручене и награде и 
Дипломе. 

   У жирију који је све одлуке 
донео једногласно овога пута 
су били: Аца Селтик, фронтмен 
Ортодокс келтса, Др Александар 
Раковић (докторирао на теми 
о рокенролу на Филозофском 
факултету), Данко Страхинић, рок-
новинар и рок-фотограф (који је 
све то и снимао) и Душко Антонић, 
оснивач и главни организатор 
СВУРФ-а.     

    Програм је, као и свих ових 
година, сјајно водила Маша 
Ђорђевић (шестострука победница у 
позоришном делу) сналазећи се „ко 
риба у води“ у бек-стејџу у бројним 
(и уобичајеним) променама чланова, 
песама које ће свирати и других 
детаља, до пред саму најаву.  n

НАСТАВАК СЛЕДИ
До краја такмичарског дела 
СВУРФ-а у суботу 28. новембра у 
Театру 78 биће  одржан позоришни 
маратон у ком ћемо видети 16 
представа (седам из основних 
школа са Савског венца и једна са 
Чукарице, шест из савсковеначких 
гимназија и средњих школа, једна 
састављена од ученика разних 
школа са Савског венца и једна 
копродукција Мале школе глуме 
и Дома културе из Бабушнице). 
Отварање ликовне изложбе 
заказано је за 2. децембар у Кући 
краља Петра, а Завршно вече  биће 
23. децембра у Театру 78.

Информатор о раду и животу градске општине Савски венац Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

Овогодишњи, девети по 
реду Савсковеначки урбан 
фест – СВУРФ 2015 – почео 
је 24. новембра сјајним 

рок-концертом у Миксер хаусу на 
ком су учествовале 23 групе, међу 
којима су бројчано доминирале 
класичне поставе бендова (са три 
до пет чланова), али је био и један 
хор, две певачке групе и неколико 
вокалних (уз пратњу гитаре или 
клавира) интерпретација. 

   Вече је отворено специјално за 
ову прилику урађеним, позоришним 
перформансом ПОД театра у ком 
су учествовали ученици скоро 
свих савсковеначких школа (што 
је уједно био и позив публици 
за предстојећи позоришни део 
СВУРФ-а) да би одмах потом, као 
да је део исте целине, наступио Хор 
Војне гимназије који је, уз доста 
симболике, извео легендарни хит 
Пинк Флоида  „Another Brick In the 
Wall“. Потом су на позорницу, да 
поздраве публику која је у великом 
броју испунила све просторе Миксер 
хауса, изашли представници општине 

Савски венац: заменик председника 
општине Владимир Новаковић, 
заменик и секретар Скупштине 
општине, Предраг Кузмановић и 
Сава Мартиновић, координатор 
Канцеларије за младе Горан 
Богуновић и начелник Општинске 
управе Бранислав Пејчић који је 
у име њих и у име целе општине 
званично отворио СВУРФ, пожелевши 
свим учесницима, њиховим  
родитељима и наставницима да у 
њему уживају као и свих ових година.

    На бини су се потом, бурно 
поздрављени, појавили преслатки 
Рокенрол клинци (трећаци из ОШ 
„Војвода Мишић“) одушевивши све 
својом спонтаношћу и изведбом 
старог Реј Чарлсовог класика „Hit the 
Road Jack“. После њих на бини су, 
као на филмској траци, смењивало 
још шест група из Војне гимназије 
(једна чак појачана са два члана из 
Рашке), две из Гимназије „Свети Сава“ 
(чијих је чланова било још у неколико 
мешовитих група, састављених од 
ученика разних школа), неколико 
група које већ годинама (у мање 

или више измењеним саставима) 
редовно учествују на СВУРФ-у, али 
и неколико оних које су се појавиле 
по први пут и одмах одушевиле и 
публику, али и жири. Било је међу 
њима и бивших и садашњих (заједно 
или посебно) ученика Бродарске 
школе, а свој успешан деби имала је и 
група основаца из „Његоша“ нимало 
случајно названа „The Next Big Thing“. 

Оно што је, као и увек, пленило 
и представља можда и најлепшу 
нит ових рок-концерата, је дивна 
атмосфера у којој се све одвијало 
(у којој је публика, кад год је могла, 
активно учествовала, певала, тапшала 
и ђускала). Поново је испољена 
својеврсна рокерска солидарност 
карактеристична за СВУРФ у којој се 
није чуо ниједан звиждук нити погрдно 
добацивање некоме ко би можда на 
тренутак одфалширао, погрешио или 
излетео из ритма.
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СЈАЈНО РОК-ВЕЧЕ У  
МИКСЕР ХАУСУ

ПОЧЕО СВУРФ 2015 

ПОД театар и Хор Војне гимназије

Ива Пажин - Bonfire Пингвини Катарина Дајић - Hunting Souls

Авангарда

Част ми је било да по трећи пут отворим 9. СВУРФ, рок концертом. Овога пута 
у новом простору Миксер хауса, подједнако интересантним као сала СКЦ, али 
ове године са одличним озвучењем. Велико је признање нама, општини Савски 
венац, као организаторима , бројност рок група (23) али и публике. Из године у 
годину је све више учесника али и квалтитет музичких извођења је бољи, што је 
сигуран је знак да организујемо праву ствар која је пре свега намењена младима 
који имају прилику да се кроз рок музику, сликарство и позориште уметнички 
изразе.

Бранислав Пејчић, начелник Управе Градске општине Савски венац



Информатор о раду и животу градске општине Савски венацИнформатор о раду и животу градске општине Савски венацИнформатор о раду и животу градске општине Савски венац

Представници ИТ сектора 
у Србији имају решење 
за високу незапосленост 
младих у земљи, а подршку 

за свој план траже од шире јавности 
и дијаспоре, јер “не желе да чекају 
велике донаторе и државу да виде 
потенцијал ове најуспешније домаће 
индустрије којој је једина кочница за 

раст недостатак одговарајућег кадра”.
Група младих људи, окупљених 

у организацији „Стартит“, отвара 
највећи центар за развој технолошког 
предузетништва. Највећи део 
средстава организација је самостално 
прикупила, а сада су додатну подршку 
затражили путем глобалне кампање 
на Интернет платформи „Кикстартер“ 

која омогућава прикупљање донација 
од људи из дијаспоре и света.

Стартит Центар ће бити место 
окупљања предузетника, инвеститора, 
ментора и ИТ стручњака, који ће 
своје знање и искуство преносити 
младим предузетницима и обучавати 
их за развој предузетничких идеја. 
Планирано је да у оквиру овог и још 
11 таквих Центара широм Србије 
100.000 људи добије бесплатну 
едукацију из области развоја бизниса 
и предузетништва у наредних пет 
година.

“Желимо да помогнемо грађењу 
боље Србије - Србије из које млади 
не одлазе главом без обзира и у 
којој граде производе и решења за 
цео свет. За пет година постојања 
организације урадили смо многе 
велике ствари, а ово је наш највећи 
корак који превазилази ИТ индустрију 
и има за циљ да помогне целој 
земљи.” — Вукашин Стојков, оснивач 
Стартита.

Стартит организација посвећена 
је унапређењу привредног и 
економског система Србије, кроз 
развој технолошких предузетничких 
подухвата оријентисаних на 
глобално тржиште. Током пет година 

постојања, Стартит је организовао 
више од 100 обука и конференција 
за технолошке предузетнике кроз 
које је прошло више од 12.000 
људи. У оквиру њега је покренуто 
40 технолошких компанија које 
запошљавају више до 100 младих 
људи, а сакупљено је више од 2 
милиона евра инвестиција.

Више детаља за вашу подршку 
њиховој иницијативи, наћи ћете на 
овом линку.

Дугорочни циљ Стартит 
организације је охрабривање 
младих и талентованих стручњака 
да остану и своје успехе граде из 
Србије, смањење незапослености и 
подстицање инвестиција у домаће ИТ 

компаније. Технолошка индустрија 
у Србији је једна од ретких која је 
константно у развоју. Запослени у овој 
области зарађују четири пута више од 

просечне месечне зараде у Србији, а 
њени представници желе да успешне 
примере из праксе приближе осталим 
индустријама.  n
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ОТВАРАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТЕХНОЛОШКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

БЕСПЛАТНА ЕДУКАЦИЈА 
ЗА 100.000 ЉУДИ

Стартит центар представљха један у низу успешно спроведених 
пројеката у циљу припремања младих за нове потребе тржишта 
и креирања амбијента за њихов останак у Србији. Сведоци смо, 
поготово у централним градским општинама, великог повећања 
емиграције младих и високо образованих људи. Креирање здравог 
пословног амбијента и едукативних простора у којима ће свако моћи 
да добије одговарајућу помоћ за покретање своје фирме или знање 
неопходно за конкурентност на тржишту, јесу део шире стратегије 
локалног развоја коју спроводимо. Следеће године настављамо са 
развојем овог центра где планирамо да реконструишемо додатних 
500 м2 на постојећој локацији.

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

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=AUTZudferI8&ab_channel=StartitRs
KICKSTARTER KAMPANJA: www.kickstarter.com/projects/startitcenter/startit-
center-tech-community-for-a-better-society
LINK KA ORGANIZACIJI: www.startit.rs, www.seeict.org



кући, загарантовано Уставом. Стан од 
сто квадратних метара, у коме живи 
четворочлана породица, свакако није 
луксуз, већ потреба.

 То је за будућност, а шта са 
порезима за 2015. годину?

Министарству финансија сам 
поднео захтев да изда упутство 
пореским управама, да ставе ван 
снаге сва решења о порезу на 
имовину за 2015. годину, која су 
повећана у односу на решења из 2014. 
године и издају нова, која ће бити на 
нивоу оних из 2014. године. Сматрам 
да је недопустиво да порез расте, 
када цене некретнина падају. Овакав 
став пореских органа Града Београда 
пркоси здравој логици. Недопустиво 
је да истовремено расте порез на 
станове и то за две године и до 200 
одсто, порасте цена струје за 12,33 
одсто, а да пензије буду смањене за 
око 25 одсто, плате за око 10 одсто.

Оваква повећања пореза и других 
намета неке од грађана доводи 
на руб егзистенције и у ситуацију 

да нису у могућности да плате то 
повећање, те су принуђени да продају 
своје породичне некретнине. Цене 
накретнина, нарочито земљишта, су 
већ пале у протеклих неколико година, 
а уколико порез на земљиште остане 
оволики, можемо очекивати продају 
око 40 одсто свих плацева преко 10 
ари и самим тим енорман пад цена. 
Највећи проблем је у томе да нема ко 
да купи толике станове и плацеве.

Да ли има могућности да се 
нешто промени у вези тумачења 
Министарства финансија код 
плаћања пореза на земљиште?

Још у јулу сам поднео захтев 
за стављање ван снаге мишљења 
Министарства финансија, по којима се 
врши обрачун пореза на земљиште, 

на штету грађана. Сматрам да 
Министарство Закон тумачи апсолутно 
на штету грађана, при чему се 
произвољно одредбама закона даје 
потпуно други смисао од онога што је 
законодавац својом нормом хтео да 
предвиди. Сматрам да је тумачење 
министарства, којим се свака парцела 
преко 10 ари опорезује, и то без 
обзира колико има власника на тој 
парцели, противзаконито.

Такође, апсурдно је тумачење 
да се порез мора платити на целу 
површину земљишта уместо само 
на површину преко 10 ари. Оваквим 
тумачењем Министарства, прави се 
дискриминација између грађана.

Зато сам захтевао од Министарства 
да порез на земљиште плаћају 
само они сувласници који имају 
појединачно земљиште веће 
површине од 10 ари и то само за 
разлику преко 10 ари. 

Следећи захтев је да се пониште 
решења, која су издата ретроактивно 
за 2011,2012,2013. и 2014. годину.   n
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Који је, по Вашем мишљењу, 
најактуелнији проблем 
који брине грађане Савског 
венца?

Порез на имовину је и даље 
актуелна тема, која брине грађане 
Савског венца. Сматрам да су 
грађани Савског венца, порезом на 
имовину,најугроженији у Србији. 
Мислим да актуелна власт у Републици, 
али и на градском нивоу, овако високим 
порезом на имовину у првој зони, 
екстра зони, и нарочито, незаконитим 
тумачењем, када је у питању порез 
на земљиште, покушава да принуди 
грађане Савског венца да продају своје 
куће и станове, јер тако висок порез не 
могу да плате. Сматрам да је ово освета 
гласачима са Савског венца за то што 
нису гласали за актуелну власт.

Са друге стране, власт само гледа 
како да напуни буџет, и очигледно је, 

да је најлакше да се то уради, тако што 
ће завући руку у џеп грађана.

Да ли Вам се, као председнику 
Скупштине, грађани у вези овог 
проблема јављају и на шта се жале?

Многи житељи Савског венца 
ми се јављају, који не могу да плате 
годишњи порез на имовину од 
своје пензије, нити њихова деца од 
своје плате, а камоли да га плате 
пет година уназад, како то Пореска 
управа захтева. Стотине породица 
на Савском венцу је добило пореско 
решење за пет година уназад за порез 
на земљиште, и ти износи су већином 
од 800 хиљада до милион динара, 
а неки и по више од два милиона 
динара. Десетине њих се јавило да 
не могу да плате овај порез и да 
покушавају да продају своје куће, 
али на тржишту купаца нема. Многи 
се осећају потпуно заробљено, јер 

због нерешених имовинско-правних 
односа, не могу да продају своје 
непокретности, а принуђени су да 
плате порез, за који немају новац.

Да ли сте, и на који начин 
предузели кораке, како би помогли 
грађанима Савског венца?

Као потпредседник 
Социјалдемократске странке 
сам поднео Народној скупштини 
Републике Србије предлог Закона 
о изменама и допунама Закона о 
порезу на имовину. Овим законом 
сам предложио да 25 м2 стамбеног 
простора, по члану породичног 
домаћинства, буде неопорезиво, 
као и да порез не може да се повећа 
више од 7 одсто, на годишњем нивоу. 
Сматрам да порез на имовину у којој 
грађани живе на треба да се плаћа, 
јер је основно људско право сваког 
од нас да живи у свом стану или 

ЗАШТО СРБИЈА ИМА НАЈВЕЋИ  
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ У ЕВРОПИ?

Ненад Константиновић, председник Скупштине ГО Савски венац

Позивам грађане општине да ми се обрате електронском поштом, 
на адресу predsednikskupstine@savskivenac.rs са својим предлозима 
и идејама, шта би општина могла да финансира из свог буџета 
у 2016. години. Предлози се односе, пре свега, на комуналну 
инфраструктуру, односно уређење јавних површина, паркова, 
паркинга, пролаза, степеништа, боље осветљење јавних површина и 
пролаза.

Ненад Константиновић, 
председник Скупштине Градске општине Савски венац

Подсећа се да је  
порез на имовину 
повећан прошле  
године за 80 одсто
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„Инфо-центар за 
азил“ свечано је 
отворио Ненад 
Константиновић, 

председник Скупштине Градске 
општине Савски венац, 24. августа 
2015. године заједно са шефом 
Представништва УНХЦР-а у Србији 
Хансом Фридрихом Шодером. 
Идејни носилац овог пројекта је 
општина Савски венац, заједно 

са партнерским невладиним 
организацијама „Кликактивом“ 
„Београдским центром за људска 
права“, и „АДРА“-ом. 

Тим волонтера „Инфо-центра за 
азил“, пружа све информације које су 
избеглим лицима неопходне током 
боравка у Републици Србији, као што 
су: локације полицијских станица, где 
могу да добити потврду о израженој 
намери за тражење азила; локације 

банака, мењачница, аутобуских и 
железничких станица, информације 
о томе колико коштају путне карте, 
какво је стање у Р. Мађарској и Р. 
Хрватској итд. Поред тога, волонтери 
Центра пружају и психо- социјалну 
и прву медицинску помоћ избеглим 
лицима, као и правну подршку. За 
протекла три месеца, обављено 
је 11 хиљада разговора са њима, 
чиме им је пружена преко потребна 
психо-социјална подршка. „Центар“ 
обезбеђује све што је избеглицама 
потребно у првом тренутку: 
гардеробу, обућу, храну и бесплатан 
интернет. 

Волонтери „Инфо центра за азил“, 
свакодневно деле хуманитарну 
помоћ, а захваљујући помоћи 
организације „Спасимо децу“, у 
самом „Центру“ је отворен дечији 
кутак за бебе и мајке, где је мајкама 

ЛОКАЛНА ИНИЦИЈАТИВА 
ЈЕ БИЛА НЕОПХОДНА

ВЕЋ ТРИ МЕСЕЦА НА САВСКОМ ВЕНЦУ РАДИ ЈЕДИНИ 
ЦЕНТАР ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА У БЕОГРАДУ

Ненад Константиновић, председник Скупштине Градске општине Савски венац са шефом УНХЦР у Србији, Хансом Фридрихом 
Шодером, који је приликом отварања ИНФО ЦЕНТРА изјавио да је задовољан што је такав центар покренут, не на иницијативу 
УНХЦР-а или централних власти, већ сарадњом цивилног сектора и локалне власти, које желе да помогну

Ненад Константиновић, председник Скупштине 
ГО Савски венац је учествовао на Трибини под 
називом „Зауставимо економско и правно 

насиље“, која је одржана 27. августа ,у Дому синдиката, 
а чији је организатор Удружење синдиката пензионера 
Србије.

Том приликом, Константиновић је подржао акцију 
пензионера да се грађани ослободе плаћања пореза за 
стан у коме живе. Акција пензионера је слична захтеву, 
који је Социјалдемократска странка упутила Народној 
скупштини Републике Србије, о изменама и допунама 
Закона о порезу, на имовину којим се предлаже 
да 25 м2 стаменог простора, по члану породичног 
домаћинаства, буде неопорезиво.

Ненад Константиновић о овоме каже: „Подржавам 
активности Удружења синдиката пензионера, који су 

највише погођени економском кризом и мерама Владе, 
јер им је драстично смањена пензија, а принуђени су да 
плаћају огроман порез на имовину“.

Ненад Kонстантиновић, председник  
Скупштине ГО Савски венац, подржао захтеве 
Удружења синдиката пензионера Србије

СКУПШТИНСКИ ДОДАТАК СКУПШТИНСКИ ДОДАТАК

У организацији Удружења 
„Уметност без граница“ и Градске 
општине Савски венац, одржана 
је изложба слика брачног пара 
Поповић у Кући краља Петра I, од 
18. новембра до 1. децембра 2015. 
године. 

Изложбу слика „Вера и Мића“, 
конципирану као својеврсни 
“породични албум” са намером 
да прикаже дела најинтимније, 
сентименталне заоставштине Вере 
Божичковић- Поповић и Миће 
Поповића, отворили су у присуству 

великог броја посетилаца, Ненад 
Константиновић председник 
Скупштине ГО Савски венац и проф. 
Чедомир Васић.

Теме приказаних слика, од којих 
су неке по први пут биле доступне 
јавности, захваљујући љубазности 
Јована Поповића сина Миће 
Поповића, везане су за живот оба 
уметника и представљају њихове 
заједничке успомене на летовање 
у Ровињу, боравак у Њујорку, 
породичне портрете.

Одржана изложба слика Вере 
Божичковић-Поповић и Миодрага 
Миће Поповића у Кући краља Петра I

омогућено да пресвуку и нахране 
малишане на сувом и топлом месту, 
док је уз помоћ фондације „СОС 
дечија села Србија“ направљен и кутак 
за дечије радионице. 

Ненад Константиновић, сматра 
да је „Инфо центар за азил“ сада 
проширио своје деловање на 
територију целе Србије, с обзиром 
да је у Центру почео са радом 
кол-центар. Ова услуга омогућава 
избеглим лицима да по ступању на 
територију Србије, обаве позиве ка 
хуманитарном бесплатном броју 
телефона (0800 050506), на који 
се могу јавити и бесплатно добити 
информације које су им потребне. 
Такође, „Инфо центар за азил“ 
оформио и је мобилне тимове који се 
налазе у „Инфо центру“ у Прешеву, 
који раде 24 часа дневно, свих седам 
дана у недељи. 

„Инфо-центар за азил“,  у сарадњи 
са УНХЦР-ом, ради и представља 
једину институцију у Београду, која 
се непосредно бави проблемима 
избеглих лица. Центар даје и свој 
велики допринос регистрацији и 
пријављивању полицији ових избеглих 
лица.     

„Инфо-центар за азил“ посетили 
су, односно најавили свој долазак, 
многобројни представници страних 
држава и Влада, међународних 
организација и дипломатских 
представништава у Републици 
Србији.  n

АМБАСАДОР НЕМАЧКЕ УРУЧИО ХУМАНИТАРНУ 
ПОМОЋ „ИНФО ЦЕНТРУ ЗА АЗИЛ“
Амбасадор Савезне Републике Немачке у Србији Аксел Дитман, заједно 
са председником Скупштине Градске општине Савски венац Ненадом  
Константиновићем,  посетио је „Инфо центар за азил“ у Београду, коме 
је том приликом уручио хуманитарну помоћ, прикупљену од стране 
запослених у Амбасади Немачке, намењену избеглим лицима која 
тренутно бораве на Савском венцу. 

Мића Поповић, „Жути такси је стао, ми остали....“ 1981.
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Мирјана Стојановић, Ненад Константиновић, 
Споменка Маљковић и Загорка Анђелковић



Информатор о раду и животу градске општине Савски венац Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

Одборник и председник одборничке 
групе Душан Илић (ДСС):

Било би добро ако би општина Савски 
венац организовала неку расправу на 
тему новог закона о главном граду, 
пошто се о томе у јавности јако мало 
зна; треба организовати састанак са 
неким из „Србија вода“, „Београд 
вода“ или на нивоу Града, да се 
разговара о изградњи бензинских 
пумпи у приобаљу; занима ме статус 
промотивног објекта „Београда 
на води“ „Саванове, истекла им је 
привремена дозвола у јулу 2015. 
године, па ме интересује да ли 
су добили сагласност „Завода за 
заштиту споменика културе“, „Београд 
вода“, „Градског зеленила“- оно што 
су добили у једном дану да ли су 
данас успели то да добију за једно 
преподне или за једну недељу, у 
ком статусу је тај објекат;предлажем 
да нађемо решење које би довело 
дотле да власници кућних љубимаца 
буду обавезни да полажу одређене 
испите, пре него што добију 
дозволе да имају кућног љубимца- 
у ту сврху треба формирати радну 
групу која би се бавила законским 
решењима у договору са правницима, 
ветеринарима, комуналним службама. 

Михаило Рувидић (ДС): 
На молбу грађана покрећем 

иницијативу за постављање уличног 
осветљења у пролазу, између зграде 
Данске амбасаде и дворишта Дечије 
установе Савски венац из улице Н. 
јунака; константним неодржавањем 
простора у улици Др. Суботића испред 
бр.1, ствар је доведена до тога да 
изгледа као свињац на 50 метара од 
платоа Храма Светог Саве, овај простор 
треба у току редовних активности 
јавних предузећа да се доведе у 
нормално стање, што им је уосталом 
и дужност јер за „одржавање“примају 
новац из буџета; на иницијативу 
грађана покрећем иницијативу да 
се измени режим саобраћаја на 
раскрсници Шекспирове и Милутина 
Ивковића; покрећем иницијативу 
да се у улици Незнаног јунака врате 
надстрешнице за путнике који чекају 
јавни превоз, у правцу према центру 
града испред броја 21-23. и према 
центру (линије 49 и 94) улица Незнаног 
јунака испред броја 5 и 7.

Томислав Ђорђевић (СДС): 
Докле се дошло са жалбом грађана 

на загађење буком на делу Сењака од 
улице Дриничке, М. Глишића, Сање 
Живановић и Лазаревачке, тражимо 
од Министарства енергетике, развоја и 
заштите животне средине, да размотри 
нашу жалбу од 09.04.2014. која је 

претходила „Извештају о испитивању 
буке у животној средини на локацији 
I фазе деонице УМП-а“, да предложи/
наложи мере заштите од утицаја на 
смањење буке као и време потребно 
за спровођење предложених мера. 
Заменик председника Скупштине и 
председник одборничке групе СПС-
ПУПС-ЈС Предраг Кузмановић:
Сређен је парк код Аутокоманде, али 
грађани се жале пошто нису питани 
како би тај парк требало да буде сређен, 
архитекта који је то средио направио 
је стазу у цик-цак, тако да уместо 100 
метара, стаза је сада дугачка 300, тако 
да вероватно мора да се крене на посао 
5 минута раније. 

Одборница Весна Микулић (СНС):
Да ли се реконструкција вртића 

„Грофица Олга“ финансира из буџета 
Општине; треба променити плоче у 
Каменичкој улици, повађене су, људи се 
саплићу када ходају. 

Одборница Милица Алимпић (СНС):
Не добијам одговоре на постављена 

питања; тражим да ми се одговори 
за ограђени простор на Сењаку 
иза ресторана „Мак“ у улици Косте 
Главинића; у близини броја 25. у улици 
Војислава Вучковића жардињере су 
на тротоару, не може се проћи-треба 
их уклонити; на крају Кабларске улице 
налазе се степенице на којима се често 
заглављују возачи, јер се саобраћајни 
знак који би требало да их упозори не 
види-треба га поставити на видљивије 
место, а за пешаке у том делу поставити 
рукохвате; треба очистити пролаз 
између улица Петра Чајковског и 
Васе Пелагића, вратити рукохват у 
Манасијевој улици и осветлити пролаз 
између улица краља Вукашина и Косте 
Главинића.

Одборница Ана Кукољац (СНС):
Тражим да се међуградска аутобуска 

станица на Аутокоманди измести или 
бар уреди пешачки прелаз на том месту, 
јер прелазак ауто-пута није решен, 
већ је један човек ту и погинуо. Треба 
поставити и јавни тоалет.

Одборница Добрила Ђорђевић (СПС): 
Залажем се за укидање пореза 

на имовину; треба поплочати стазе 

у непосредној близини „Максија“ 
у улици Косте Главинића бр 2. 
Предлажем да уколико надлежни 
немају средстава за куповину нових, 
могу за почетак искористити старе, 
већ испале коцке или плочице, и 
поставити их у лепо урађен мозаик; за 
изнајмиљивање сале општине треба 
написати писмени захтев, са основним 
информацијама и временом, како би 
се испоштовале неке процедуре због 
безбедности. 

Одборница Зорица Лучић (СНС):
Постоји ли могућност да се 

обавестимо да одређеног дана 
нећемо имати простор за одржавање 
састанака чланова Српске напредне 
странке из месног одбора „Западни 
Врачар“, велике сале у општини, која 
нам је дата на коришћење једанпут 
недељно, уторком од 19,00 до 20,30 
часова, јер је сала заузета због 
одржавања манифестација, промоција 
и продаја.

Одборница Тања Маринковић(СНС):
Поново је избила вода на углу улица 

Косте Главинића и Светог Наума. Тражим 
да се реши и питање ове раскрснице, 
која је возачима непрегледна, како 
због контејнера за смеће, тако и због 
паркираних аутомобила.

Одборник Миладин Марицановић 
(СДС):

Хтео сам да вас информишем да је 
наше Удружење синдиката пензионера 
Србије, направило своју организацију на 
општини Савски венац-адреса:Светозара 
Марковића бр.79. и Информатор, 
који ће пружати све информације 
пензионерима наше општине.

Одборник и председник одборничке 
групе Љубомир Зрнић (СНС): 

Трећу Скупштину већ не добијам 
одговор везано за чувено 
постављање фолије на основним 
школама; желим да ми се достави 
списак са именима 10 радника 
општине Савски венац, који имају 
највише сати прековременог рада и 
број тих сати, на које је потрошено 
1,250,000 динара из буџета општине.

Одборник Страхиња Кукић (СНС):
Где је „Птица робот“ из паркића 

поред Општине;постоје индиције да је 
општина Савски венац склопила уговор 
са фирмом „My Idea“ са седиштем у 
улици Вајара Ђоке Јовановића 2. из 
Београда, која се води на Зорицу Јевтић, 
супругу члана Већа Душана Јевтића. Да 
ли је то сукоб интереса?
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„МАЈДАН“ У БЕОГРАДУ

ПРЕГЛЕД АКАТА КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИЛА  
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

НА 23, 24. И 25. СЕДНИЦИОДБОРНИЦИ су  
покренули следеће 
иницијативе и поставили 
питања везано за:
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Конкурс за субвенционисано коришћење 
простора у Бизнис центру општине Савски 
венац у Улици кнеза Милоша 47, био је отворен 
током јула и августа 2015. године. На конкурс 

се пријавило   укупно  7  програма. Комисија је након 
завршених интервјуа са кандидатима, појединачним 
гласањем и сабирањем гласова донела  одлуку да се 
простор додели фирмама: IoTarium, Knowledge Market 
d.o.o.,  Cargo Technologies DOO Beograd и DentalBooker. 
Комисија је оцењивала следеће параметре:
• Испуњеност услова из јавног позива 
• Степен иновативности програма 
• Радно искуство кандидата 
• Дугорочна финансијска одрживост пројекта 
• Даља перспектива развоја пројекта 
• Интервју са кандидатима

Представљамо вам нове станаре:
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НОВИ СТАНАРИ БИЗНИС ЦЕНТРА

Кратак резиме програма 
На бази софтверско-хардверске 

платформе за Internet of Things 
(IoT) системе коју смо развили 
желимо да креирамо инжењерски 
тим који је у могућности да пружи 
услуге пројектовања ИоТ система 
организацијама и инвеститорима који 
желе да их развијају. ИоТ системи 
носе велики терет комплексности јер 
је потребно познавање и искуство 
у неколико високо технолошких 
дисциплина: пројектовање хардвера 

на бази сензора ниске потрошње 
енергије са припадајућим (embed-
ded) софтвером уређаја, сервери 
који прихватају и обрађују велику 
количину података (cloud, big data) и 
на крају Веб и мобилна платформа 
као интерфејс и нотификациона 
платформа корисника. Наша 
платформа омогућава убрзани развој 
прототипа (rapid prototyping) и на бази 
ње нудимо развој комплетног ИоТ 
решења до производње.

Оцена програма
Програм је оцењен као 

најперспективнији јер ради на бази 
софтверско-хардверске платформе за 
Internet of Things (IoT), која представља 
будућност ИТ технологија. Inter-
net of Things представља следећи 
корак у еволуцији интернета након 
мобилног интернета. Данас је у свету 
50 милијарди уређаја конектовано 
на интернет. Internet of Things (IoT). 
Ова платформа даје велике развојне 

могућности и добру перспективу, 
обзиром да је  Internet of Things (IoT).  
један од најсавременијих начина за 
оптимизацију управљање стварима 
и објектима. IoTarium нуди развој 
већ постојеће идеје, радно искуство 
кандидата је велико (искуство у 
раду у великим корпорацијама) и 
има велики тржишни потенцијал уз 
могућност новог запошљавања младог 
и високообразованог кадра.

Кратак резиме програма 
Мобилна апликација за IOS I Android platform, која 

омогућава наручивање возила у realtime  времену. Корисник 
бира између три класе возила, једним “кликом” наручује 
возило. Плаћање услуге се врши електронски, кроз 
апликацију. Тренутно је могуће платити само преко paypala, у 
“pripejd”” режиму.

Оцена програма
Програм је оцењен као преспективан, има добру шансу 

за дугорочну финансијску одрживост. Има велики тржишни 
потенцијал. Програм је добро испланиран, платформа је 
стартовала са радом, на реду  је освајање тржишта.

Кратак резиме програма 
„DentalBooker“ је платформа заснована на медицинском 

туризму. Ми смо у процесу стварања највеће и најпознатије 
платформе у свету за све појединце који желе да пронађу 
одговарајућу стоматолошку услугу, по најприступачнијим 
ценама, без ризика по квалитет саме услуге. Са друге 
стране, ординацијама пружамо могућност брзог и ефикасног  
повезивања са пацијентима широм света, кроз микро сајтове 
унутар платформе.

Оцена програма
Програм је оцењен као преспективан, иновативан у 

мањој мери али даје добру шансу за дугорочну финансијску 
одрживост. Развијање медицинског туризма је потпуно 
у  складу  са Стратегијом туризма Републике Србије, и 
повећава могућност запошљавања младих здравствених 
радника.

1. IoTarium (Internet of Things)

4. DentalBooker 

Кратак резиме програма 
Онлајн платформа која спаја фирме/организације са једне, 

и  тренере/консултанте/коучеве/тренинг куће/просторе са 
друге стране. 

Идеја за развојем ове платформе настала је из сталне 
потребе фирми  за обукама, консалтингом и другим услугама 
за развој људи и пословање компаније, као и просторима за 
организацију обука и других пословних догађаја.  Тренутно је 
такве услуге могуће наћи једино путем личне препоруке или 
преко интернет претраживача, што је изузетно неефикасно 
решење. 

Власници и аутори платформе имају десет година искуства 
у развоју људи, тимова и  организација (у великим, средњим 
и малим предузећима) и ова платформа је на неки  начин и 
одговор на њихове потребе.

Оцена програма
Програм је оцењен као интересантан, преспективан, 

иновативан у мањој мери али даје добру шансу за дугорочну 
финансијску одрживост. Програм има тржишни потенцијал, 
постоји могућност успостављања сарадње са Бизнис центром, 
као и одржавање тренинга у нашим салама.

2. Knowledge Market d.o.o.

ЗАВРШЕН КОНКУРС ЗА  
СУБВЕНЦИОНИСАНО 
КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА

3. Cargo Technologies DOO Beograd



Информатор о раду и животу градске општине Савски венац

Почетком октобра Градска 
општина Савски венац и 
Кластер туризма Савски 
венац званично су 

промовисали нови пројекат у области 
медицинског туризма у Кући краља 
Петра у присуству представника 
130 медицинских установа које 
виде Београд као нови центар за 
лечење и пружање услуга гостима из 
иностранства. 

Стари чланови Кластера 
организовали су пријем на 
Топчидерском брду за колеге из нове 
групације које се баве медицином да 
заједно виде Интернет презентацију 
установа и ординација окупљених у 
оквиру Кластера туризма Савски венац 
www.mednetsv.com, која је подигнута 
у циљу информисања и промоције 
медицинског туризма као важног 
дела туристичке понуде главног града 
Србије. 

„Кластер туризма овим пројектом 
одговара на иницијативу својих 
чланова да заједничким снагама, 
преко Интернета и на све друге 
савремене начине, информише 
потенцијалне посетиоце о 
могућностима Медицинског туризма 
у Србији и Београда као месту где 
могу да добију целовиту услугу, од 
врхунске медицинске неге, преко 
квалитетног смештаја уз већ познато 
гостопримство и културни и забавни 
садржај.”

Сајт је израђен уз подршку Градске 
општине Савски венац, оснивача 
Кластера туризам Савског венца, 
јединог те врсте у Београду, а у 
оквиру својих надлежности за развој 
Туристичке привреде Србије.

Београдске медицинске 
установе које нуде услуге у области 
медицинског туризма могу се 
сада видети на једном месту, први 
пут на једином веб сајту. Страни 
посетиоци Београда тако могу лако 
да пронађу и контактирају лекара, 
ординацију, или клинику и закажу 
преглед и медицинску интервенцију. 
Свима њима отвара се могућност 
да користе заокружену услугу, од 
врхунске медицинске неге, преко 
квалитетног смештаја уз већ познато 
гостопримство и културни и забавни 
садржај по коме је Београд познат.

Мађарска, Пољска, Чешка и 
Литванија све су популарније 
европске дестинација за грађане 
из Америке, Канаде, Немачке и 
Скандинавских земаља који траже 
квалитетну и јефтину услугу у области 
медицине. Последњих десет година 
бележи се брзи раст на овом сектору. 
Више од осам милиона пацијената 
сваке године прелети неки од светских 
океана да би потрошили између 24 и 
40 милијарди долара на медицинске 
услуге ван своје матичне земље. 

Резултати у Србији су већ 
видљиви. Од 130 чланова групације, 
све чланице су последњих месеци 
имале клијенте из иностранства, 
понајвише наше људе из дијаспоре. 
Према прелиминарним подацима 
зараде нису занемариве, тако да 
поједине клиника на годишњем нивоу 
инкасирању и милионске износе. 
Међутим, за сада, највећи број 
пацијената су наши људи који живе 
у иностранству али су већ упознати 
са квалитетом услуга у Београду. 
Они, по правилу, искористе посету 
својима у домовини да обаве низ 
прегледа, да посете стоматолога или 
да заврше неку озбиљнију хируршку 
интервенцију. 

Поред стоматолошких услуга 
најчешће су интервенције у области 
пластичне хирургије. Цене у 
иностранству три до пет пута су веће 
него у Србији, а у односу на Америку 

и до десет пута. Није редак пример 
да баш ти, условно гости, шире 
информације о медицинском туризму 
и то је за сада главни стуб у промоцији 
ових услуга. 

На округлом столу на тему 
“Изазови у развоју медицинског 
туризма у Београду” који је одржан 
у петак 9. октобра 2015. године у 
оквиру званичног пратећег програма 
Сајма медицине и стоматологије 
Медидент, три теме су дефинисане 
као приоритетне :
1. Подршка раду медицинских 

установа од стране осигуравајућих 
кућа,

2. Спровођење Акција за промоције 
Београда у одабраној европској 
регији, 

3. Повећање видљивости чланица 
кроз активно коришћење 
друштвених мрежа. 
Ван Европе водеће земље за 

медицинску туризам су Малезија, 
Индија, Турска, Сингапур, Тајланд, 
Јужно Афричка Република.  n

Душан Јевтић, Члан већа и Директор 
кластера туризма Савски венац,  
Зорица Марић поздравили су представнике 
130 приватних клиника из Београда
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Извршна агенција за 
образовне, аудиовизуелне 
и културне политике (EA-
CEA) Европске комисије 

одобрила је пројекат општине 
Савски венац под насловом WONET 
- „Women’s Network for Future of 
Europe“ (Женска мрежа за европску 
будућност). Пројекат је одобрен у 
оквиру мартовског позива 2015. 
године за програм Европа за грађане 
и грађанке, мера 2.2 Мрежа градова. 

Пројекат општине Савски венац 
је треће рангиран од 164 пристигле 
пријаве из земаља ЕУ и 20 одобрених 
пројеката у оквиру овог позива. 
Ово је уједно и једини пројекат у 
оквиру овог позива који је одобрен 
апликантима из Србије. На овај 
позив као носиоци пројекта могле 
су да аплицирају само општине 
и регионална тела, не и ОЦД 
организације. Вредност одобрених 
средстава је 77.500 евра, а трајање 
од септембра 2015 до јула 2016. 
године. Домаћи партнери на пројекту 
су магазин ЛИЦЕУЛИЦЕ, удружење 
ЦИВИС, удружење СВЕТЛОСТ, 
општинска организација инвалида 
рада Савски венац (пројекат 
Међугенерацијски волонтерски 
центар). Инострани партнери су 
општине, жупаније и организације 
цивилног друштва из Италије, 
Хрватске и Словеније.

Циљ пројекта је повећање 
учешћа и оснаживање жена за 
идентификацију и политичку 
артикулацију друштвених проблема 
са којима се срећу у државама 
учесницама, као и изградња 
одрживе женске солидарности 
кроз умрежавање на локалном 
и европском нивоу. Пројекат 
се састоји од 4 семинара у 
градовима учесницима и завршне 
конференције у Београду. Теме 
семинара су следеће: 1. Жене, 
запошљавање и социјална 
политика у Постојни (Словенија), 
2. Жене, политика и медији у 
општини Долина (Италија), 3. 
Жене и едукација у Београду, 
4. Жене и породично право на 
Хвару (Хрватска). Након сваког од 
семинара партнери су у обавези 
да припреме фото репортажу као 

студију случаја на дискутоване 
теме. Фото репортажа се састоји 
од 3 до 4 стране текста и до 10 
фотографија које документују тему. 
Фото репортаже настале на овај 
начин биће приређене у форми 
изложбе у јавном простору која 
ће бити отворена током завршне 
конференције у Београду у јуну 
2016. године. Након Београда 
изложба путује кроз остале градове 
партнере. Планирано је учешће око 
200 жена различитог социјалног, 
политичког и културног профила из 
држава партнера на пројекту.

Први семинар „Жене и Едукација“ 
одржан је у Београду у периоду 
22-25.10.2015. године. Учестовало је 
више од 30 жена из Србије, Хрватске, 
Словеније и Италије. Учеснице су 
током семинара биле у посети Центру 
за женске студије, Учитељском 
факултету и гимназији „Свети 
Сава“, где су разговарале о родно 
осетљивом образовању.Наредни 
семинар биће реализован у Италији 
почетком децембра. 

Овим пројектом општина Савски 
венац потврђује своју позицију 
једне од водећих локалних 
самоуправа у Србији у реализацији 
пројеката финансираних 
средствима ЕУ. Посебно је значајна 
тема овог пројекта којом општинска 
управа потврђује своје активно 
залагање за родну равноправност, 
једнакост, солидарност и 
регионалну сарадњу.  n

РЕГИОНАЛНО УМРЕЖЕЊЕ

ПРОЈЕКАТ „WONET“   
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Дечији културни центар 
„Мајдан“  са успехом 
завршава још једну 
календарску и пословну 

годину. У 2015. години ДКЦ 
„Мајдан“ обогатио је своју понуду, 
модернизовао се и реализовао 
велики број програма. Током целе 
године организовани су бесплатни 
програми који су окупили децу 
из различитих делова Београда. 
Поред едукативних, спортских и 
уметничких програма уприличени 
су забавни програми за децу. 
Осим програма за децу, „Мајдан“ 
традиционално организује програме 
за све генерације: фитнес, аеробик, 
јога, школе спортова, креативне, 
психолошке радионице, школе 
страних језика, плеса, игре, 
уметнички програми...  

Кућа краља Петра I, оаза 
уметности на Сењаку, понудила је 
публици из Београда, али и из целе 
Србије, богат, ексклузивни садржај: 

Недељу кинеско-српске културе, 
изложбе Раденка Мишевића, Богдана 
Павловића, Вере Божичковић 
Поповић и Миће Поповића, 
изложбу плаката „Солидарност“ 
у сарадњи са Амбасадом Пољске, 
музички циклус „Кућни концерти“ у 
сарадњи са ансамблом „Београдски 
барок“, концерти корејске оперске 

диве Хјун Сук Ли и Радионице за 
клавирску музику проф. Миланке 
Мишевић, стална поставка 
допуњена је репликом униформе 
Краља Петра I... Овог месеца ће у 
Кући краља Петра I своје цртеже и 
фотографије представити Њ. К. В. 
кнегиња Јелисавета Карађорђевић. 
Ова изложба има хуманитарни 

32 www.savskivenac.rs www.savskivenac.rs 33

карактер, сав приход од продаје 
радова кнегиња Јелисавета 
наменила је Дому за децу без 
родитељског старања „Дринка 
Павловић“. На самом крају године 
представићемо „Моду српске елите 
1804-1918“. На документарној, 
богато илустованој изложби аутора 
Владимира Анђелковића, публика 

ДЕЧИЈА ОАЗА 
НА СЕЊАКУ

БОГАТ ЗИМСКИ ПРОГРАМ У ДКЦ МАЈДАН И КУЋИ КРАЉА ПЕТРА
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ће бити у прилици да сазна како је 
настајало наше високо друштво, ко 
су били посетиоци првих балова, 
како су жене из старих, богатих 
српских породица обликовале 
високу моду, како су изгледали 
наши први кицоши, дендији, боеми, 
анархисти… Укратко, фасцинантна 
прича о нашој прошлости и успону 
српског грађанског друштва у 19 веку. 
Детаљније о садржају Куће краља 
Петра I на сајту www.kucakraljapetra.rs.

Најава програма за 
зиму 2016. године

У другој половини јануара ДКЦ 
„Мајдан“, у сарадњи са удружењем 
„Светлост“ реализоваће обуку за 
виши ниво пројектног менаџмента. 
У оквиру зимског распуста, од 
1. до 12. фебруара, понудићемо 
деци бесплатни едукативни 
програм на коме ће моћи да се 
упознају са основним елементима 
архитектуре, дизајна, костима и 
накита, традиционалним српским 
инструментима и радионице логичког 
размишљања. У новој календарској 
години реализоваћемо Радионицу 
креативног писања Миомира 
Петровића. Више информација о 
пријавама и бесплатним програмима 
на сајту www.dkcmajdan.org.rs.  n

Нови програми у ДКЦ „Мајдан“
Креативна радионица „Луткец“ је програм у којем се кроз игру и 
имагинацију ствара заједнички сценарио, маштовита прича и креирају 
улоге преточене у лутке створене од разних материјала које деца праве. 
Процес учења водиће децу кроз ликовно стваралаштво и вежбе до 
материјализације њихове визуализације. Узраст: 5-8 година.
Школа фолклора „Terra Balкaniкa“ има за циљ да представи нашу 
традицију и начин на који се преноси. Уз посебне методе и забаван 
процес рада полазници ће научити прве кораке из фолклора, савладати 
моторику и координацију покрета кроз дружење, игру и песме. Програм 
је прилагођен за све узрасте.
„Мозгалица“ је програм који се реализује у форми психолошких 
радионица за децу,  које унапређују психичке функције битне за успех у 
учењу код деце. Узраст: 5-8 година.
„БУГАмања“ је програм који помаже креативно развијање деце кроз 
најмаштовитије радионице, фокусиран је превасходно на дечији приступ 
свему што их окружује. Користећи се видом слободног интерпретирања 
подстичемо их на креативно размишљање, играње, грађење 
самопоуздања и одрастање. Узраст: 1-3 и 4-10 година.
Школа математике „Галилео“ на основу дугогодишњег искуства 
наставника у групном и индивидуалном раду са децом школског узраста, 
покушава да савременим приступом и коришћењем искустава најбољих 
светских школа промени устаљену праксу и деци омогући постизање 
најбољих резултата за најкраће време, уз улагање оптималног труда. 
Захваљујући коришћењу ЕдМодо платформе ученицима је омогућено 
интерактивно учење, а родитељима континуирано праћење напретка 
њихове деце.

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,  2061-775, 2061-800

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
Сава Мартиновић, 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


