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економијаДраги грађани Савског венца, 

Пред вама је ново и посебно издање информатора о раду општине Савски венац, посвећено искључиво активностима 
које је општина спроводила током протекле 2009. године. 

Познато вам је да се и до сада општина Савски венац трудила да вас кроз свој редовни информатор, неколико пута 
годишње, правовремено обавештава о свему што ради и ономе шта планира за будућност. Сада желимо да успоставимо 
још једну нову праксу: да крајем сваке године свим грађанима Савског венца обезбедимо квалитетан преглед наших 
претходних годишњих активности, и на једном месту прикажемо већи део онога у шта смо улагали труд и напоре да би 
наша општина изгледала боље и живот на њеној територији имао лепше одлике.  
Функционере општине Савски венац сте бирали ви, и својим гласовима на претходним локалним изборима одлучили сте 
да њеним ресурсима морају да управљају одговорни и  посвећени представници три политичке странке. Наша је обавеза 
да вам на поверење узвратимо поверењем: предавање извештаја о ономе шта смо и како радили у руковођењу општином 
Савски венац, и на који начин смо оправдали избор становника, представља један од најважнијих фактора у односу грађана и 
њихових представника у локалној власти.

Зато се данас пред вама налази ово издање.

Кроз овај кратак преглед оствареног, али и неких планова које смо током 2009. године развили за будући период, 
желимо да укажемо на чињеницу да смо у свом ангажману у општини Савски венац остали доследни оним вредностима 
које смо одувек промовисали: уређеном грађанском животу, подржавању и увођењу европских стандарда у све аспекте 
живљења на централној градској општини као што је наша, где год је то могуће, уз неговање свих специфичности које 
Савски венац истичу у односу на друге градске општине и чине га посебним простором у оквиру Београда.
Иако се ово посебно издање односи на протеклу годину, користимо ову прилику да вас позовемо да нам се и убудуће 
обраћате са вашим идејама, захтевима, иницијативама, као што сте то чинили и до сада, и да комуникацију између вас 
и општине Савски венац одржавате активном. Многа од решења која се налазе на наредним страницама настала су 
искључиво кроз директну сарадњу општине и грађана, као резултат искреног разумевања и обостраног ангажмана.   

Председник Градске општине Савски венац
Томислав Ђорђевић

Заменик председника Градске општине Савски венац
Влада Милић

Чланови општинског Већа
Љубица Поповић
Наташа Миловановић
Мијодраг Јањић
Бранимир Гајић
Милош Ковачевић
Немања Перишић Петовар
Владимир Радосављевић
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Душан Динчић
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Дуња Станојевић

Заменик председника Скупштине општине Савски венац
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Приоритети Општине Савски венац јесу развијање и 
оснаживање локалне заједнице кроз инвестирања 
у институције и друге установе од јавног значаја. 
Tиме се директно унапређује функционисање 

заједнице и доприноси се побољшању квалитета живота 
грађана и грађанки oпштине.

Општина Савски венац средства Фонда за инвестиције 
обезбеђује издавањем свог пословног простора и њима 
располаже у складу са потребама локалне заједнице. 
Фондом руководи општинска Комисија за инвестиције, 
која у сарадњи са општинским одељенјем за инвестиције 
одређује и спроводи расподелу и улагањe средстава у 
грађевинске реконструкције и санације, као и у опремања 
и модернизацију установа од значаја на територији 
oпштине. 
Институције у кординацији са Општином подносе захтеве 
комисији која на основу средстава којима располаже 

одређује приоритете и спроводи план улагања. Услову су 
да конкретни захтеви буду значајни за друштвену заједницу 
у целини, да стратешки доприносе побољшању услова 
рада и ефикасности институција и омогућавају успешније 
коришћење капацитета и услуга. Ово је најразвијенија 
трајна активност која директно унапређује квалитет живота 
грађана и грађанки општине Савски венац.
Установе од значаја за развој и функционисање заједнице 
које је одредила Општина јесу: предшколске установе, 
основне школе, Дом здравља ''Савски венац'', одељење 
Министарства унутрашњих послова Савски венац, 
Добровољно ватрогасно друштво, затим средње школе, 
специјалне школе, , институције културе и друге установе 
од друштвеног значаја.
Санације, реконструкције и друге  инвестиционе 
интервенције у 2009. години подигле су на виши ниво 
функционисање установа i институција на територији 
општине Савски венац.

ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
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Расподела средстава намењеним за инвестирање 
Општине Савски венац у заједницу у 2009. години вршила 
се на основу планова програма улагања који су били 
предвиђени за ову годину. Средства су се усмеравала пре 
свега на решавање акутних проблема реконструкција и 
санација установа и организација на територији општине. 
Инвестирало се у грађевинске радове на објектима, 
од поправки кровова, фасада, подова, реновирање 
просторија, степеништа, до решавања проблема 
санамеитарних чворова, електричних инсталација, 
топловода, столарија итд. Такође, подједнако се улагало 

у електронску и сваку другу опрему неопходну 
за функционисање и унапређење рада самих установа. 

Улагања у Предшколске установе и основне школе јесу 
један од главних стратешких циљева развоја општине. 
Инвестирањима током 2009. године Општина Савки 
венац допринела је побољшању услова рада установа 
обимним реконструкцијама и санацијама објеката и 
дворишта, опремањем учионица али и улагањима у 
васпитно-образовне садржаје куповинама потребне 
електронске и друге опреме. 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ 
И УЛАГАЊА У ЛОКАЛНОJ 

ЗАЈЕДНИЦИ
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Инвестирањима 
Општине у 
Предшколске 
установе 

у последње две 
године сарадња је 
интензивирана и постала 
је јако конструктивна. 
Општина Савски венац је 
реконструкцијама објеката, 
набавкама опреме за бољи 
боравак деце у добрим 
и квалитетним условима 
знатно унапредила рад 
установе на свим нивоима. 
Одувек је постојала 
добра сарадња на пољу 
друштвених активности.
У последње две године 
Општина је уложила 
огромна средства у 
комплетну санацију 
ограда, као и у опремање 
дворишта, обезбеђен 
је комплетан мобилијар 
у свим двориштима, 
односно, нове безбедне 
справе које деца користе 
када бораве напољу са 
својим васпитачима. Тиме 
је знатно уз помоћ Општине 
осигурана безбедност 
деце. Све васпитне 
јединице су адаптиране 
и створени су оптимални 
услови за рад и боравак у 
вртићима и јаслицама.

Општина је ове године 
завршила са комплетним 
опремањем Предшколских 
установа видео надзором. 
Камере покривају цела 
дворишта у којима бораве 
деца, али се прати и улаз 
у зграде. Савски венац 
је једина општина која је 
видео надзором и климама 
опремила сваку своју 
васпитну установу. 

У сарадњи са 
Секретаријатом за дечију 
заштиту започела је 
комплетна реконструкција 
Јасли и вртића ''Царица 
Милица''. Реконструкција 
овог објекта је 
највећа инвестицију у 
предшколске установе. 
Први део реконструкције 
финансирала је Општина 
и подразумевао је 
санацију влаге и радове 
на комплетној изолацији, 
реновирана су купатила, 
мокри чворови и подови. 
Другу фазу финансира 
Секретаријат. 
Завршени су радови на 
санацијама кровова вртића 
’’Пчелица’’ и “Грофица Олга”, 
као и обимни молерско-
фарбарски радови у вртићу 
’’Грофица Олга’’.

У јуну је 
допремљен 
мини-бус 
којим је 
омогућено да деца лакше и 
безбедније посећују установе 
које су од изразитог значаја 
за њихово васпитање и 
образовање, али и то да се 
користи и за превоз деце са 
специјалним потребама.  
 
У јаслама и вртићу „Света 
Петка“ реконструисана 
је ограда, замењене су 
инсталације и керамичке 
плочице у тоалетима, 
саниран мокри чвор и 
сви тоалети стављени у 
функцију.
Тридесетогодишњи 
проблем са недостатком 
топле воде у Јаслама и 
вртићу “Јелена Анжујска” 
саниран је система 
довода текуће топле воде. 
Такође, реализовано 
је реновирање подова 
постављањем ламината 
и завршено је кречење 
целог објекта и фарбање 
столова.
Општина Савски венац 
је уложила средства у 
реконструкцију објекта 
у склопу Вртића ’’Краљ 
Петар I’’ у улици Владете 

Ковачевића бр.2, и 
планира се проширивање 
капацитета овог вртића 
адаптацијом реновираног 
објекта у јаслину групу. 
Реконструкције подова 
и једног дела санитарног 
чвора вртића ’’Краљ Петар 
I’’ започете су крајем 
децембра.

Наша установа је постала 
препознатљива у Београду 
по одличној комуникацији 
коју има са Oпштином 
која је заиста имала слуха 
за све проблеме.За само 
две године смо успели 
да решимо готово све 
проблеме и да скоро 
променимо изглед наших 
објеката. Надамо се да 
ћемо у наредном периоду 
моћи више да улажемо 
у побољшање васпитно-
образовног процеса. 
Ситуација се толико 
променила да смо ми од 
институције која није била 
атрактивна родитељима 
због лоших услова постали 
јако интересантни и 
родитељима који не живе 
на нашој општини.

Генерална 
реконструкција 
вртића

ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ, ДИРЕКТОРКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА САВСКИ 
ВЕНАЦ О САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ САВСКИ ВЕНАЦ

Предшколска установа Савски Венац у свом 
саставу има 11 вртића, седам јаслица и 27 
болничких група, чија је основна делатност 
васпитно образовни рад, превентивна и 
здравствена заштита и исхрана деце
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Општина 
Савски венац 
препознала 
је потребу за 

улагање у образовање  
као важним сегментом 
стратешког развоја 
заједнице. Свеукупна 
средства предвиђена за 
инвестирање значајно 
улаже у школе на својој 
територији, а од 2009. 
године је надлежност 
текућих одржавања 
школа пребачена са 
градског, на ниво 
општина. Расписују се 
конкурси и школама се 
достављају програми 

улагања. Пројекати који 
се реализују усмерени су 
не само на побољшавање 
функционисања школа, 
побољшавању њихових 
капацитета, већ пре 
свега морају бити 
директно 
усмерени ка 
ученицима. 
Формално 
пројекат 
подноси 
Школски 
одбор, уз 
сагласност 
директора 
школе, мишљења 
Савета родитеља и Ђачког 

парламента. 

Како би се директно 
сагледале идеје и сугестије 
родитеља ученика основних 
школа у вези са улагањима, 

у септембру је 
спроведена анкета 

и резултати ће 
се узимати 
у обзир 
приликом 
даљих 
инвестирања. 

Анкета је 
представљала 

листу приоритета 
за све школе коју 

је требало рангирати 

у складу са захтевима 
родитеља. Показало да 
су сугестије родитеља 
сагласне са досадашњим 
улагањима Општине 
и да, осим улагања у 
адаптацију и санацију 
простора, очекују и 
озбиљна улагања у 
набавке учила и опреме 
за осавремењавање 
наставе.  

Како се не би реметио 
васпитно-образовни процес 
у школама, овогодишња 
реализација планова улагања 
углавном је спровођена у 
трајању летњег распуста.

Пројекти за 
ОСНОВЦЕ

Како би се 
директно сагледале 

идеје и сугестије 
родитеља ученика 

основних школа у вези са 
улагањима, у септембру 

је спроведена 
анкета
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‘’Од када је општина добила више надлежности 
које се тичу улагања у основне школе сарадња 
је заиста постала одлична. Средства су увек 
усмеравана ка оним пројектима за које 
смо ми сами имали иницијативу. Имали су 
слуха за готово све за шта смо аплицирали’’, 
коментарисао је Мома Ћургуз, директор ОШ 
‘’Војвода Путник’’.
Нагласио је отвореност Општине у вези са 
захтевима које им упућују. ‘’Уколико не могу да 
реше неки проблем одмах, у року од неколико 
дана нам се обрате са саветима и сугестијама 
коме да се обратимо и шта да урадимо. Такав 
начин сарадње нам је јако значајан’’, навео је 
Мома Ћургуз. Коментаришући све оно што је 
у току ове године урађено на реконструкцији 
школе, навео је да се до сада највише радило 
на побољшавању најосновнијих услова за рад 
и да након превазилаћења основних проблема 
могу почети озбиљнија улагања у модернизацију 
наставе. ‘’Све је то повезано. Улагањем у 
циљу осавремењавања наставе, набавкама 
мултимедијалних видео пројектора и модерне 
технике и учила, директно се подиже ниво 
квалитета наставе’’, додао је Мома Ћургуз. 

ОШ “Војвода Путник“:
Општина има слуха
за наше потребе

Улагања у школе

n Завршена је набавка додатне опреме за видео надзор за све основне 
школе
n У ОШ ‘’Драган Херцег’’  изведени су радови на реконструкцији дела 
крова
n У ОШ ‘’Стефан Дечански’’ комплетно су санирани санитарни чворови
n У ОШ ‘’Војвода Живојин Мишић’’ реконструисани су подова, замењене 
су плочице, саниран је кров, уређене су спортске трибине и набављен 
гардеробни ормарић
n У ОШ ‘’Војвода Радомир Путник’’ извођењи су радови на сређивању 
фасаде, санацији фискултурне сале, адаптиацији библиотеке, сређивању 
спортских терена, реконструкцији олука на згради школе и израда одвода у 
дворишту испред фискултурне сале, добављен је намештај за две учионице, 
асфалтиран је терена 
n У ОШ ‘’Петар Петровић Његош’’ набављен је намештај за учионице и 
канцеларије, и завршене су поправке унутрашњих врата
n У ОШ ‘’Стефан Немања’’  завршени радова на санацији мокрог чвора 
у згради, адаптирана и опремљена просторија за продужени боравак 
ученика, набављен МЕДИС програм и фискултурне справе
n У ОШ ’’Исидора Секулић’’ сређене свлачионице, комплетно је 
адаптирана школска кухиња и уређени посебни тоалети за предшколце, 
санирани мокри чворови, поправљена је електро-инталација
n У ОШ ’’Радојка Лакић’’, набављен је интерактивни програм МЕДИС, три 
СМАРТ табле и видео бим са пројекторима
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због услуга које пружа 
грађанима Дом 
здравља Савски венац је 
институција од изузетног 

значаја за функционисање 
општине. Како би се побољшали 
услови рада и ниво услуга које 
нуди, током 2009. године је у 
главну зграду Дома здравља 
инвестирано кроз опремања 
одељења за гинекологију, 

рендгенологију, офталмологију, 
стоматологију у одељења опште 
праксе, ОРЛ и лабораторије. 
Климатизован је простор ходника и 
набављена је рачунарска опрема. 
У току је поступак адаптације 
простора у Шестој здравственој 
станици у Лопудској улици, док је у 
Горњачкој улици завршена потпуна 
реконструкција крова четврте 
здравствене станице. 

‘’Сарадња је добра. Некада ми делује нестварно 
да је за овако кратак период оволико много 
урађено. Инвестициона улагања  се заиста лепо и 
паметно расподељују. Много се улаже и у опрему и 
у реконструкцију и знатно је допринело подизању 
квалитета рада Дома здравља’’.

‘’Делује ми нестварно 
колико је урађено 
у кратком периоду’’ 

Мирјана Велимировић, 
директорка Дома здравља Савски венац
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“НАША КУЋА”
Општина Савски венац покренула 

је акцију ‘’Наша кућа’’ са 
основном идејом да се у 
сарадњи са скупштинама зграда 

уреде и обнове улази стамбених објеката, 
прилази и заједничка дворишта. 

Улагање заједничких трошкова извођења 
радова организовано је тако да станари за 
сваки уложени динар добију два, односно 
да се у решавање проблема укључе једном 
трећином средстава. Услов за аплицирање 
је да се захтев подноси у име скупштине 
зграде. Уколико није оформљена, 
општина стимулише и усмерава формално 
организовање како би станари заштитили 
своја права и остварили све погодности 
које им стоје на располагању. 
Уређивање и обнова подразумевају замену 

улазних врата, поправке интерфона, замену 
светла изнад улаза, молерске радове у виду 
кречења ходника, ходника целе зграде, 
фарбања гелендара, и светларника, садњу 
растиња у предулазу, замену поштанских 
сандучића и карамичке радове.
Стручна лица за сваки захтев врше процену 
вредности радова о чему се обавештавају 
станари и након сагласности скупштине 
зграде о учешћу у финансирању радова од 
30% расписује се тендер. Након одабира 
се склапају уговори и започиње се са 
реализацијом у предвиђеном року.
За разлику од 2008. године године када 
је одзив због недовоље информисаности 
грађана био мали, 2009. године се 
пријавило 88 скупштина станара да 
заједничком акцијом реше проблеме у 
својим зградама.

Почетком године 
Општина Савски 
венац позвала је 
грађане да дају 

своје предлоге за уређење 
јавних површина. Већина 
ових пројеката је усвојена 
и реализована чиме је 
опстина показала бригу и 
одговорност за побољшање 
услова живота и рада 
заједнице. 

Грађанске иницијативе за 
уређивање стаза, пролаза, 
ограда, заједничких 
дворишта, зелених површина 
и других делова општине 
подношене су искључиво 
путем петиција. Већина 
предлога превазилазиле су 
надлежности Општине, па су 
прослеђивани надлежним 
градским секретаријатима, 
а након тога је пажљиво 

прећанја њихова реализација. 
Грађани су у обавези да 
се након реализације 
предлога брину о уређеним 
просторима. 
На овај начин решени су 
многи проблеми у окружењу. 

Реализоване активности 
нису биле искључиво на 
иницијативу грађана. 
Општина је сама инцирала 
низ пројеката. Тако 
је адаптирано дечије 
игралиште за ромску 
децу у Звечанској улици. 
Становници овог насеља 
замољени су да уклоне 
смеће а  Општина је уредила 
простор, адаптирала 
га потребама деце, 
бетонирала игралиште, 
поставила клацкалице, 
љуљашке и кош. 
Грађанске сугестије често 

се односе на уређивања 
простора за најмлађе. Тако 
је у парку преко пута Војне 
гимназије отворено дечије 
игралиште које је опремљено 
савременим реквизитима 
које могу да користе и и деца 
са специјалним потребама. 
Сређивање паркова је 
реализовано на неколико 
локација у граду. 
Петицијом станара свих 
солитера у Љутице Богдана 
саниране су стазе у парку 
између шест солитера. 
Поправљене су клупе, 
постављени нови ивичњаци, 
ђубријере, гелендери и 
саниране су мале степенице 
на улазу парк. Планиран је 
наставак реконструкције у 
сарадњи са Секретаријатом 
за комуналне и стамбене 
послове. Санација би 
обухватила уређивање дела 

око МАКСИ- ја, степеништа 
ка стадиону ФК Партизан, 
али и дислокацију дечијег 
игралишта са садашње 
локације на безбедно 
место. Планирано је 
постављање бетонских 
столова за шах, што је 
најсигурније обзиром на 

Мини пројекти
велика корист

У улици Краљевића Марка 
бр. 15 станари су од своје 
Месне заједнице захтевали 
уклањање депоније из 
парка. Данас се на ту 
налази дечије игралиште 
опремљено модерним 
мобилијаром. Грађани 
су након тога поднели 
још једну петицију којом 
иницирају да се читав 
простор око парка очисти 
и санира. Завршетак 
радова се очекује крајем 
јануара 2010.
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локацију.
У насељима Љутице Богдана 
и Стевана Филиповића, 
али и Хајд парку и биће 
постављени слични столови. 
Након постављања теретане 
у Хајд парку постављено 
је осветљење теретане на 
захтев грађана.

Уређивање заједничких 
дворишта је реализовано 
или је још увек у процесу 
рада на неколико локација 
У Југ Богдановој улици бр. 1 
и бр. 3 грађани су још 2008. 
године поднели петицију, 
али је пеализација започета 
тек крајем ове године 
због проблема приликом 
прибављања многобројних 
дозвола. Финализација се 
очекује крајем јануара 2010. 
године. 
У улици Војводе Миленка 
од бр. 4 до бр. 6, биће 

уређене зелене површине 
крајем јануара 2010. године
Крајем јануара 2010. године 
улици Др. Александар Костић 
бр. 16 планиран је завршетак 
радова на санацији и 
сређивању унутрашњег 
дворишта. У улици  кнеза 

Милоша бр. 43 уређене стазе 
и заједничко двориште. 
Ово је заправо наставак 
прошлогодишње акције 

којом је сређен парк у коме 
се двориште налази. Иако 
није у надлежности општине 
у улици Љутице Богдана бр. 
2, у солитеру бр. 3, требало је 
извршити ремонт оба лифта. 
Општина је ремонтовала 
један лифт а санацију другог 
су платили грађани. 

У приобалном делу Саве, од 
Бранковог до железничког 
моста је у сарадњи са 
Градским зеленилом 
оплемењен простор. 
Посађене су саднице и 
планира се постављање 
клупа, као и справа за 
вежбање. Од 1. јануара 
2010. године овај простор 
више није у надлежности 
Општине. У току су 
преговори са надлежном 
институцијом Београд воде 
око свих даљих санација у 
том делу.

Ова акција траје већ три 
године и наставиће се и у 
будућем периоду. Грађани 
који имају предлоге 
могу да их их доставе на 
Писарницу у општинској 
згради у кнеза Милоша 
69, или да их посаљу 
електронским путем 
на адресу: milanovicn@
savskivenac.com

Добар пример је пролаз између 
Ситничке и Кабларске улице. 
Грађани су иницирали сређивање 
пролаза јер је био неугледан и 
мрачан, а заправо је представљао 
једину комуникацију између 
ових улица. Општина је најпре 
увела улично осветљење, а затим 
је рашчишћено шибље и шут и 
постављене су бехатон плоче да се 
не би скупљала вода на пешачкој 
стази.

Грађанске сугестије често се односе на уређивања простора за најмлађе:
у парку на Топчидерској звезди, преко пута Војне гимназије, у широкој акцији грађана, 

одборника у СО Савски венац и неколико институција замењено је дотрајало и 
небезбедно дечије игралиште. Ново игралиште, високе естетике, опремљено је изузетно 

савременим реквизитима које могу да користе и и деца са специјалним потребама. 

Након ранијих улагања у 
санацију тоалета и набавке 
намештаја, и 2009. године 
су одвојена средства 
за одељење МУП- а на 
Савском венцу. За потребе 
Управе за саобраћајну 
полицију набављени су 
клима уређаји,  док је 
Управа за обезбеђење 
одређених личности и 
објеката добила топлотне 
пумпе за стрељану. 

Увођењем система видео 
надзора у свим основним 
школама и предшколским 
установама и након 
окончања процедуре око 
добављања свих потребних 
сагласности од стране 
МУП-а, финансирано је 
опремање просторије 
за централизовани 
надзор, трошкови 
телекомуникационог 
саобраћаја, обука и плате 
особља ангажованог на 
овим пословима.  

Овако је систем видео 
надзора на Савском венцу 
оспособљен и пуштен у 
употребу.  Очекује се да 
ће у наредном периоду 
број камера и локација 
које су њима покривене 
бити проширен ради даљег 
подизања општег нивоа 
безбедности грађана и 
објеката на територији 
општине. 

Брига о деци и њиховој 
безбедности је један 
од главих разлога за 
улагања у видео надзор. 
Општина Савски венац 
је, поред општине 
Палилула, једина која је 
увела комплетан видео 
надзор у предшколским 
установама и у школама.

Сарадња са 
полицијом
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Докторова кула 
постаје кутак наде



инвестиције

информатор општине Савски венац 13

Малобројни су 
Београђани 
који знају да се 
зачетак данашњег 

Клиничког центра налазио на 
брду Губеревац, у згради која је 
и данас позната као „Докторова 
кула“. Ово оронуло здање је већ 
четири деценије ван употребе, 
али ће на иницијативу општине 
Савски венац, које је корисник 
објекта, постати уточиште 
родитељима и деци која се лече 
у Дечјој онколошкој клиници у 
Тиршовој улици. 

Почетак комплетне 
реконструкције зграде, који 
ће након завршетка имати 868 
квадратних метара корисног 
простора, је зацртан за 
прву половину 2010. године. 
Планирано је да се оспособи 
осам апартмана, као и остале 
неопходне просторије за 
смештај деце оболеле од 
канцера и њихових родитеља 
који ту бораве док су им 
деца на лечењу или у време 
када после лечења из 
унутрашњости ту долазе на 
терапију.
Ову изузетно племениту 
идеју општина Савски венац 
реализује у сарадњи са 
Републичким фондом за 
здравствено осигурање 
(РЗЗО), и уз подршку 
градоначелника Београда 
Драгана Ђиласа.
Због велике културно-
историјске вредности 
„Докторове куле“, али и 
много више због значаја који 
ће овакав приступ и подршка 
имати за оболелу децу из 
читаве Србије, и њихове 
родитеље, овом пројекту се 
приступило уз изузетну пажњу. 
Када се заврше радови ово 
ће бити други објекат оваквог 
типа након оног сличне 
намене који се налази у склопу 
Института “Мајка и дете” на 
Новом Београду.
У припремној фази је 
прибављена сва техничка 
документација, а пред 
пројектантима је изузетно 

тежак задатак да у зграду 
која је стара 170 година , без 
класичног темеља (грађена 
старим начином градње), 
инсталирају електро, 
водоводну и канализациону 
мрежу док  у рестаурацији 
морају да се користе 
аутентичне цигле и други 
грађевински материјал.
Сама „Докторова кула“ 
представља и причу 
о историји медицине 
и првим школованим 
лекарима у Србији: 1824. 
године италијански доктор 
Бартоломео Куниберт на брду 
изнад данашње Мостарске 
петље, на имању које му 
је поклонио кнез Милош, 
сазидао је кућу са воћњацима 
и виноградима. Кнез Милош, 
који му је нудио да изабере 
локацију за окућницу, чудом 
се тада није могао начудити 
зашто је доктор изабрао баш 
то место, упитавши га „...шта 
му би да кућу подигне у тој 
пустињи“, на шта му је доктор 
Куниберт без размишљања 
одговорио да ће ту једног дана 
бити центар Београда. Ни сам 
није сањао да ће то и буквално 
бити медицински центар не 
само Београда него и Балкана. 
По овом доктору кућу су 
Београђани убрзо назвали 
„Кула Доктора Куниберта“, а 
касније скраћено „Докторова 
кула“.
Доктор Куниберт умро 
је релативно млад 1850. 
године, а за српску историју 
значајан је по још најмање 
два основа. 1834. године 
тражио је од Књаза да 
одобри да се у Србији изврши 
анализа минералних вода, 
што је годину дана касније и 
урађено, па одатле и назив 
најпознатије минералне 
воде у Србији. Након смрти 
Др Куниберта Кнез Михајло 
откупљује „Докторову кулу“ и 
у њу бива смештена душевна 
болница. Био је то практично 
први болнички објекат у кругу 
данашњег Клиничког центра 
Србије.

Општина обезбедила 
објекат за смештај 

малишана из 
унутрашњости који су на 
хемотерапији и њихових 

родитеља
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Инспектори општине Савски венац у сталном су покрету, јер 
кроз територију општине дневно прође 300.000 људи што је чини 
најпрометнијом у земљи

Увек у акцији
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Комунални 
инспектори са 
Савског венца 
кажу да "где има 

много људи, има и много 
проблема". Логика је више 
него јасна, довољно је да 
сваки десети пролазник 
баци папирић и ето 
поменутог проблема. 

На територији Савског венца 
налазе се две аутобуске 

станице, две железничке 
станице, две пијаце, 90 
одсто свих здравствених 
установа на територији 
Србије, три породилишта, 
два највећа спортска 
објекта у земљи, Сајам, 
сва министарства и бројна 
дипломатска и конзуларна 
представништва, а дневно 
кроз територију општине 
Савски венац прође око 
300.000 пешака. Таква 
фреквентност у погледу 
саобраћаја и пешака не 
постоји нигде у земљи.

Током 2009. године 
комунална инспекција је за 
разне прекршаје наплатила 
1.148 мандатних казни. 
Висока фреквентност 
овог дела Београда чини 

Савски венац занимљивим 
за уличним препродавце 
који је "редовно нападају". 
Током године они су се 
појављивали на 19 локација 
које су користили као 
импровизоване тржнице.
Инцпектори се носе са 
тим проблемом иако су 
бројчано ограничени, па су 
му доскочили  на Зеленом 
венцу увођењем сталних 
дежурства - каже Милија 

Кучевић.
Све акције су спроведене са 
минималним бројем људи, 
јер комунални инспектори 
са Савског венца истичу 
да, иако покривају знатно 
већу површину од суседног 
Врачара и Старог града, 
имају најмањи број 
инспектора.
- Ми смо увек у акцији. 
Свака већа утакмица 
у Београду може бити 
потенцијални проблем, али 
ми, срећом, имамо сјајну 
сарадњу са полицијском 
станицом Савски венац - 
истиче Кучевић.

Са друге стране, 
грађевинска инспекција 
покрива око 400 предмета 
на годишњем нивоу. Они 
кажу да постоје и класичне 
бесправне градње, али је 
већина интервенција везана 
за мање "подухвате" попут 
непланске уградње врата, 
подрума, па су некадашњи 
проблеми мање-више 
нестали.
- Већ неколико година 
немамо ситуацију да је 
неко изградио комплетно 
бесправно кућу. Трудимо 
се да бесправну градњу 
сузбијемо у корену, а не да 
изгради три спрата па да 
се онда јуримо. Ове године 
затворили смо седам 
таквих градилишта - каже 
Зоран Станковић, заменик 
начелника одељења за 
инспекцијске послове.
Уколико особа која је 
изградила бесправни 
објекат неће да га сруши, 
инспекција је принуђена да 
покрене поступак и сруши 
га сама. Ти људи касније 
улазе у проблем, јер они 
сносе трошкове рушења. 
Због тога их особе које 
бесправно граде објекте, 
у највећем броју случајева, 
сами руше.
- Наши извршиоци веома 
добро познају људе и све 

инвеститоре не територији 
општине. Таква је природа 
њиховог посла. Један 
од извршитеља је јако 
крупан човек, па га сви 
зову Буца. Сада људи на 
Савском венцу проклињу 
"Дабогда ти Буца дошао 
у двориште" - кроз смех 
прича Станковић.

Година у бројкама
7.358 управних аката 
комуналне инспекције

3.371 непрописно 
паркирано возило

2.100 кубних метара 
грађевинског шута 
уклоњено

81 хаварисано возило 
склоњено са јавних 
површина

7 тона соли за 
намењено је школама, 
обдаништима, 
здравственим 
установама...

Стан 
угоститељског 
карактера
Случајеви са којима се 
грађевински инспектори 
са Савског венца 
сусрећу понекад личе 
на секвенце најбољих 
комедија “црног таласа”.
- Један човек је 
бесправно претворио 
таван у кафану и када 
смо га питали шта то 
ради одговорио нам 
је да то “није кафана, 
већ стан угоститељског 
карактера” - прича 
Станковић и додаје да 
је главна “фора” током 
бесправне градње 
раније била да се радови 
започну у петак поподне. 
Због тога је уведена 
и дужност дежурног 
инспектора.

Анонимне 
пријаве
Иако је предвиђено 
да се инспекцијски 
послови обаљају према 
званичним пријавама, 
грађани најчешће 
анонимно, у страху, 
пријављују случајеве 
инспекцији. Чак и у том 
случају инспекције са 
Савског венца реагују. У 
склопу акције “Грађанин-
комунални инспектор” 
житељи Савског 
венца свакодневно 
обавештавају надлежне 
о проблемима које сами 
примећују.



инвестиције

информатор општине Савски венац16

Cтановници дела 
Савског венца 
под називом 
Малешко брдо већ 

деценијама се суочавају 
са проблематичном 
перспективом када је реч о  
снабдевњу воћем, поврћем 
или осталим прехрамбеним 
производима пошто су им 
најближи хипер-маркет или 
пијаца удаљени читавих 
два километра. Општина је 
током 2009. године одлучила 
да реши овај проблем и 
својим грађанима из ове 
области направи пијацу на 
отвореном на простору који 
сада заузима импровизовани 
парк испод Војне гимназије. 

Финални договори за 
реализацију овог пројекта 
се одвијају убрзаном 

динамиком: ускоро се очекује 
и склапање договора око 
имовинско-правног дела 
документације са садашњим 
власницима плаца који су 
вољни да изађу у сусрет 
суграђанима, док је пројекат 
саме пијаце већ готов.
Становници Малешког 
брда су до сада показали 
велико интересовање за 
овај пројекат јер сматрају 
да ће их изградња пијаце 
у њиховом комшилуку 
приближити савременом 
начину становања. Иначе, 
овај део општине у 
значајном броју насељавају 
старији суграђани који су у 
пензији и самим тим имају 
потешкоће да свакодневно 
шетају километрима како 
би набавили свеже воће и 
поврће.  

На трагу овог искуства, 
општина Савски венац се 
спрема да крене и са обновом 
старе пијаце на Сењаку. У току 
су припремне консултације 
око тог пројекта са ЈКП 
„Градске пијаце”. Идеја је 
да се на овом простору који 
је некада, пре изградње 
железничке станице „Прокоп“ 
и новог моста био велика 
и позната пијаца, поново 
успостави модерна тржница. 
С обзиром на статус Сењака 
као елитног дела Београда, 
али и обавезе које његови 
житељи услед тог статуса 
имају, општина Савски венац 
жели да им обезбеди и све 
преостале адекватне услове 
живљења, попут савременог 
„маркета“. Концепт о коме 
се размишља директно 
је преузет из искустава 

великих европских али и 
светских градова попут 
Беча, Стокхолма или Буенос 
Аиреса где су „маркет 
хале“ тржнице у којима се 
не налазе само тезге већ и 
обиље малих продавница, 
ресторана са традиционалним 
специјалитетима, пивницама и 
чак и концертним подијумом 
за класичну музику.     
Ово ће бити један од 
стратешких планова, пошто 
је пијаца на Сењаку једна 
од најстаријих у граду, а 
задовољава потребе великог 
броја становника. 
Потпуном реконструкцијом, 
дугорочно ће се уштедети 
велике количине новца, 
пошто се сваке године за 
неке поправвке или дораде 
на пијаци издвајају значајне 
суме из буџета.

Током 2010. године предвиђени су радови на пијацама па становници 
Малешког брда и Сењака у догледној будућности могу да очекују бољу и 
функционалнију снабдевеност

Коначно квалитетна 
куповина у комшилуку
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У     простору 
популарног „Хајд 
парка“ од летос 
се на располагању 

налази 12 савремених 
справа за бесплатно 
вежбање у свако доба 
дана. Овај фитнес центар, 
односно својеврсна 
теретана на отвореном, 
намењен је свим узрастима 
и могу да је користе млади 
који желе да развију 
кондицију и физичку 
спрему, али и старији 
суграђани који лаким и 
умереним рекреирањем 
желе да сачувају здравље. 

„Хајд парк“ је, за разлику 
од осталих паркова у 
центру града, деценијама 
окупљао професионале 
спортисте, рекреативце, 
ученике и пензионере да 
у њему одржавају своју 
физичку спрему и као такав 
представља и дан-данас 
посебну оазу рекреације у 
читавом Београду. Поред 
недавно реновиране 
трим стазе, коју је такође 
обновила општина 
Савски венац, почетком 
године родила се и идеја 
да се у овом најлепшем 
београдском парку, као 
подршка спортистима 
и свим грађанима, 
направи фитнес парк тј. 
теретана  на отвореном, 
са најсавременијим анти-
вандал справама које се не 
могу лако покварити или 

уништити.
Предуслов је био да 
све справе које буду 
постављене могу да 
користе и млади и старији, 
да се налазе у хладовини, 
као и то да вежбањем на 
њима буду заступљене 
све групе мишића. Тако у 
сваком тренутку двадесет 
четири особе може да на 
дванаест справа вежба на 
симулатору трчања, клупи 
за трбушњаке, масажеру, 
вратилу за „пропадање“, 
симулатору јахања, 
скијања... Оптерећење на 
свим справама је сопствена 
тежина. 
Простор за теретану је 
очишћен, уређене су 
стазе, а елементи за 
тренирање су постављени 
на специјалну гуму да у 
случају падавина корисник 
не би после вежбања газио 
блато. Планирано је да на 
простору поред спортских 
справа, буде направљено 
и игралиште за децу, тако 
да најмлађи могу да се 
забављају док родитељи 
вежбају. 
Да је ова идеја била пун 
погодак, сведочи и податак 
да је за пола године, 
више хиљада суграђана 
свакодневно долазило да 
вежба. Током лета су чак 
и поједнина аматерска 
спортска друштва за своје 
тренинге на отвореном 
управо користила овај 
фитнес центар.

Справе у Хајд парку су пројектоване тако да користе 
свим узрастима, од 7 до 77

Фитнес парк на 
отвореном 
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Кућа краља Петра, 
нови центар културе
Након детаљне реконструкције ентеријера, у току је одабир партнера 
и програма који ће се спроводити у некадашњој кући краља
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Општина Савски 
венац намерава 
да од почетка 
2010. године 

у овом реновираном 
објекту оформи активан и 
савремени културни центар 
у коме ће се на најбољи 
начин спојити традиција и 
модерне тенденције. Циљ 
општине је да грађани 
Савског венца и Београда 
добију у свом окружењу 
простор у коме ће моћи да 
се континуирано сусрећу са 
разноврсним уметничким 
дометима, и на квалитетан 
начин проводе време.
Најпре су средином 2009. 

године ефикасно приведени 
дотадашњи дуготрајни 
радови на уређењу 
унутрашњих просторија, као 
и на оправци крова. Због 
ограничених финансијских 
могућности, ови радови у 
ентеријеру су били дужи 
од планираног. Oправдање 
трeба тражити у чињеници 
да је објекат био у изузетно 
трошном стању, и захтевали 
су се спори и темељни 
радови: исушивање влаге, 
рестаурација темеља и 
носећих зидова, постављање 
новог степеништа, паркета, 
керамичких плочица, 
осветљења, климатизације, 
„освежење“ ограде и 
столарије. Данас је то 
комплетно функционални 
објекат величине 425 
квадрата, који задовољава 
све услове за високу 
организацију културних 
дешавања.
Још у финалној фази ових 
радова, био је упућен и јавни 
позив свим заинтересованим 
установама, музејима, 
компанијама и појединцима, 
са намером да се у простору 
куће у којој је краљ Петар 
провео део живота, 
успоставе квалитетни 
уметнички и едукативни 
садржаји, отворени за 
све грађане. У условима 
конкурса општина Савски 
венац нагласила је обавезу 
будућег партнера да се, 
најпре, у делу простора 
оформи и одржава поставка 
посвећена српском краљу и 
његовом животу у овој кући. 
Обавеза будућег партнера 
била би да тамо запосли 
квалификоване људе и 
организује пригодан садржај 
који ће бити јавно доступан.
На конкурс се јавило више 
институција, предузећа, 
организација, компанија, које 
су имале своје различите 
предлоге, али је услед 
стриктно прописане изборне 
процедуре од стране 
општине, уведене баш да 
би се могућност погрешног 

одабира партнера свела на 
минимум, конкурс на крају 
био поништен. Општина је 
донела одлуку да се конкурс 
понови, и да му се придодају 
одређени нови услови како 
би се поново обезбедила 
сигурност у одабиру 
програма и партнера који ће 
их спроводити. 
Као и у претходном случају, 
и сада се очекује да поред 
спомен собе краља Петра, у 
којој би била изложена стална 
поставка, буду организоване 
друге изложбе, промоције, 
едукативне радионице, 
музички наступи, књижевне 
вечери, трибине и предавања. 
Изузетно је важно да ова 
изузетна кућа служи као 
објекат који је спреман да 
преузме своју функцију 
центра за развој културе. 
Уређење екстеријера Куће 
краља Петра, фасаде зграде 
и дворишта, препуштено је 
будућем партнеру, пошто 
општина није у могућности 
да издвоји огромну 
количину новца који би 
тај пројекат изискивао. 
Процена је да у време 
штедње и рационализације, 
није исплативо и нити 

пожељно да се улази у такав 
пројекат. 
С обзиром да у самом 
објекту није било 
аутентичних експоната који 
би количином били довољни 
за отварање релевантне 
самосталне музејске 
поставке, као и да је реч 
о објекту у коме је краљ 
провео тек један краћи део 
живота и који никада није 
био део дворског комплекса, 
општина Савски венац је 
сматрал да могућност да 
„Кућа Краља Петра“ постане 
„Музеј Краља Петра“ нема 
довољно основа. Такође, 
сама општина, као део 
градске управе, нема на 
располагању релеватне 
капацитете за оснивање и 
вођење било којег музеја. 
Да се инсистирало на таквом 
решењу, општина би онда 
морала најпре да запошљава 
стручњаке из те струке и 
пратеће службенике, и врши 
још доста додатних захвата, 
што би све било огромно 
расипање новца и то не 
само у актуелном времену 
штедње и рационалне управе 
којој тежимо, са упитним 
исходом.

Циљеви пројекта поређани по приоритету:
n Омогућивање система слободног коришћења 
објекта
n Оправдавање досадашњих улагања буџетских 
средстава 
n Ефекти у складу са уложеним средствима
n Минимално ангажовање даљих буџетских 
средстава у коришћењу 
n Чување успомене на краља Петра Првог
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пројекти

Бизнис центар у некада запуштеној згради у Кнеза Милоша 
биће јединствен у региону по својој комплексности, 
енергетској ефикасности и могућностима за запослење, 
преквалификацију и започињање сопственог бизниса

Сав посао у 
једној згради
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пројекти

Кризна времена 
подразумевају 
акцију, а не 
повлачење и 

чекање да олуја прође, 
па ће тако бизнис центар 
општине Савски венац 
бити отворен на пролеће. 
Идеја је да се помогне 
незапосленима да преко 
своје матичне општине 
покрену сопствени бизнис 
или пронађу посао. 
Постојећи привредници 
ће преко центра имати 
јединствену могућност да 
се повежу. 

- Реалан циљ нам је да 
преко Бизнис центра 
у прве три године до 
стотину људи нађе 
запослење, да се 
неколико стотина 
доквалификује уз сарадњу 
са Клубом привредника 
Савског венца и да барем 
3.000 људи прође кроз 
њега - са пуно ентузијазма 
прича Милош Ковачевић, 
члан општинског већа 
и координатор овог 
пројекта.
Овај јединствени 
центар, који је у процесу 
"удомљења" у зграду у 
у улици кнеза Милоша 
47, биће обједињени 
бизнис инкубатор, 
такозвани "џоб шоп" 
(место за проналажење 
посла), канцеларија за 
енегетску ефикасност и 
пројектни центар. Локална 
самоуправа нема за циљ 
да направи још једну 
институцију у којој ће се 
број плаћених из буџета 
увећавати, већ ће Центар 
бити третиран тржишно.
- Запослени у Бизнис 
центру ће морати да 
зараде своје плате, а 
не да добијају новац из 
буџета. Сви ће морати 
да раде на изради 

пројекта, на сарадњи 
са међународним 
институцијама, 
програмима за школе, 
помоћ људима са 
посебним потребама... 
Они ће морати да буду 
окренути и институцијама, 
али и тржишту. Стварамо 
предуслове да људи раде - 
додаје Ковачевић.
Студија оправданости 
је показала да ће у 
прве четири године 
општина морати да 
финансира центар јер ће 
он пословати с минусом. 
Новац за субвенцију ће 
се обезбеђивати делом 
из буџета, а делом кроз 
пројекте, који ће се 
односити на сам бизнис 
центар.
Радови у доскора 
руинираној згради у 
улици кнеза Милоша 
47, за које је издвојено 
22 милиона динара, 
полако улазе другу фазу. 
Проблем грађевинцима 
представља некадашње 
стање грађевине. На 
крају, овакав систем биће 
јединствен у региону, где 
постоје слични центри, али 
не и овако комплексни. 
Зграда ће сваким својим 
центриметром морати 
да указује на ефикасност. 
Ван зграде ће постојати 
три ВРВ јединице, које ће 
користити ваздух како 
би смањиле количину 
утрошене енергије 
неопходне за хлађење и 
загревање просторија. 
Планирана је уштеда 
од 75 одсто електричне 
енергије. Одржавање 
система годишње ће 
коштати 140.000 евра, 
што је ситница у односу 
на резултате које ће, 
надамо се, донети овај 
јединствени Бизнис 
центар.

Конкурс за идеје
Бизнис центар расписаће конкурс за најбоље идеје, а 
његови аутори добиће бесплатан простор и услуге у прва 
три месеца. Уколико идеја успе, они ће добити подршку. 
Тек после истека та три месеца они ће плаћати четвртину 
тржишне цене закупа простора у Бизнис центру.
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пројекти

Културно-забавни програми Дечјег културног центра 
“Мајдан” у наредној години биће проширени и 
обогаћени на радост свих генерација

Авантура 
за клинце
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пројекти

Дечји 
културни 
центар 

„Мајдан“ 

представља један 
најважнијих објеката 
на општини Савски 
венац: његово 
потпуно стављање у 
функцију као места 
где ће деца Сењака, 
Топичидерског брда, 
Дедиња и читавог 
Савског венца 
добити свој спорстки, 
едукативни и забавни 
кутак - има приоритет 
у стратешким 
општинским 
плановима. 

У току 2009. године 
у ДКЦ “Мајдан” 
изведни су бројни 
грађевински 
радови који су били 
неопходни да би 
читав објекат био доведен 
у функционално стање. 
Фокус је био на уређењу 
сала и покривеног терена, 
увођењу грејања на гас и 
парцијалном опремању 
просторија. Спровођење 
свих поменутих радова 
је била нужна припремна 
радња како би „Мајдан“ 
могао да буде спреман за 
предстојеће програме који 
ће се ту спроводити почев 
од 2010. године .  

ДКЦ “Мајдан” сада има 
два отворено-затворена 
терена: већи спортски 
намењен за организовање 
фудбалских, кошаркашких, 
одбојкашких или 
рукометних такмичења, 
и мањи амфитетар где 
ће бити дечја летња 
позорница и мини-биоскоп. 
Унутар самог објекта 
налазе се две сале на 
спрату погодне за све врсте 
спортских, рекреативних, 
едукативних или 
концертних активности, 

док су у приземљу четири 
учионице, свлачионице, 
купатило и мањи део где 
је управа објекта. У даљем 
плану предвиђено је и да 
се још једна постојећа 
просторија, која још увек 
није адаптирана, буде на 
располагању родитељима  
док чекају децу. 
  
Као резултат досадашњих 
напора општине Савски 
венац, ДКЦ “Мајдан” ће 
у 2010. години постати 
потпуно функционална 
установа и тиме ће се 
грађанима Савског 
венца коначно исплатити 
вишегодишње улагање 
општинских средстава. 
У овом тренутку у току 
је финална провера 
електро, водоводно-
канализационе и гасне 
мреже инсталираних током 
2009 године, као и израда 
против-пожарног зида. 

 Платформом рада 
„Мајдана“ који је усвојило 
општинско Већа Савског 

венца, предвиђена је 
реализација више врста 
програма. Акценат ће 
као што је то био случај 
и у досадашној богатој 
историји овог центра, 
бити на школским 
програмима намењеним 
свим ђацима Савског венца 
који ће се спроводити 
у сарадњи са основним 
школама са територије 
општине, и који ће 
наставити традиционалне 
манифестације по 
којима је „Мајдан“ био 
деценијама познат. 
Поред ових основних 
активности, у центру ће се 
реализовати разне врсте  
субвенциносаних програма 
намењених најмађима, 
углавном креативних и 
едукативних радионица, 
односно школа спортова 
који немају комерцијални 
карактер и самим тим 
тешко добијају своју шансу 
за популаризацију. На крају, 
део термина је резервисан 
и за комерцијалне програме 
који ће се давати закупцима 

са прецизно дефинисаним 
условима, и то искључиво 
у терминима када то не 
представља препреку 
омладини и деци. За 
реализацију овог сегмента 
биће расписан и конкурс 
са прецизно дефинисаним 
условима.

36 година традиције
ДКЦ “Мајдан” основан 
је 1973. године, његов 
идејни творац је госпођа 
Милена Михајловић. 
Програми центра 
обележили су одрастање 
више од тридесет 
генерација. Управо због 
тога данашњи родитељи 
радо долазе у “Мајдан” 
са својом децом. Центар 
многима представља прву 
асоцијацију на детињство 
због традиционалних 
програма којих се и даље 
придржава. Објекат 
ће, када буде у целости 
обновљен, имати велику 
шансу да шарм овог места 
поново заблиста у свом 
пуном сјају.
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пројекти

Неким стварима 
просто дође крај. 
То је добро, јер 
ће на нашу срећу 

Савски венац овог пролећа, 
после неколико деценија 
чекања, напокон добити 
прави спортски центар. 
Недалеко од старог ДИФ-а, 
у самом центру града, у 
септембру су започети 
радови на будућем 
“Спортском селу”.

Према пројекту архитекте 
Татјане Даниловић, 
будући спортски комплекс 
имаће девет терена: два 
кошаркашка, четири 
тениска и још три мања 

вишенаменска, за рукомет, 
одбојку, тенис или мали 
фудбал (који по пројекту 
могу бити и покривени), као 
и тренажере за рекреацију 
на отвореном. Тако ће 
локација која је до јуче 
била место за бацање 
смећа и шута и одлагање 
секундарних сировина 
заблистати пуним сјајем.
Да будући спортски центар, 
који је већ прозван „Ада 
Циганлија у малом“, није 
намењен само за праве 
спортисте сведочи и план 
да се у склопу “Спортског 
села” сагради и забавни 
парк са дечијим справама за 
игру, попут су клацкалица, 

љуљашки и пењалица. 
Старији суграђани моћи ће 
да се релаксирају на платоу 
за одмор и окупљање, док 
ће културни програм бити 
одржаван у амфитеатру. 
Ово место је предвиђено 
за повремено одигравање 
позоришних представа. 
Будуће спортско село имаће 
и трим стазе, фитнес за децу, 
али и помоћне објекте, у 
којима ће бити постављене 
туш кабине. Објекат ће бити 
осветљен, па боравак у 
“Спортском селу” неће бити 
ограничен временом. На 
плацу у Делиградској своје 
место ће наћи и тренажни 
центар и бифе.

Доњи део комплекса овог 
импозантног комплекса 
биће ојачан ниским 
потпорним зидовима, који 
ће бити декорисани каменим 
облогама. Око “Спортског 
села” биће постављена 
зелена ограда, за коју ће 
се бринути ЈКП „Градско 
зеленило“. Ово предузеће ће 
и одржавати читав објекат 
како би остао сачуван у 
годинама које следе.
У складу са европским и 
светским стандардима, 
овај објекат имаће велики 
број паркинг места. Због 
тога што ће се налазити на 
падини, паркинг ће бити 
направљен у два етажа.

Некад сметлиште,
на пролеће “Ада”
Спортско-рекреативни објекат “Спортско село” у Делиградској улици неће 
бити намењен само спортистима, већ житељима Београда свих узраста

Од отпада до терена
Парцела на којој ће се 
налазити “Спортско 
село” некада је за обуку 
користила Школа резервних 
официра. Неких 40 година 
раније,  пре него што ће 
постати “идеално место” за 
бацање смећа, грађевинског 
отпада и и одлагање 
секундарних сировина, 
место предвиђено за овај 
објекат било фубалско 
игралиште.
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Приликом 
састанака 
са страним 
партнерима прва 

питања која се поставе 
су “имате ли стратегију 
развоја?” или “да ли 
је та идеја у складу са 
стратегијом?” Његово 
усвајање омогућиће 
планиран и сталан развој 
општине Савски венац.
У изради Стратегије развоја 
општине Савски венац већ 
пет месеци учествује 20 
научних сарадника са веома 
скромним хонорарима, 
али са пуно ентузијазма. То 
се објашњава чињеницом 
да један део њих живи на 

територији општине, па је 
лично заинтересован за 
њен развој. На територији 
Савског венца налази се и 
Економски факултет, чији су 
стручњаци веома укључени 
у пројекат. Ови научници 
са огромним искуством у 
израду стратегије укључили 
су и “ПАЛГО”, који је радио 
стратегију развоја града 
Београда.
Савски венац је прва 
градска општина која 
самофинасирајући и 
самоиницијативно развија 
стратегију развоја општине. 
Само из чињенице да 
је њена израда у току, 
општана је већ сада имала 

контакте из Шпаније 
и Италије за одређене 
пројекте.
Стратегија развоја општине 
по свом садржају је 
веома комплексна, а тиче 
се економског развоја, 
комуналне инфраструктуре 
и екологије, група за 
социјална питања и 
укључивање грађана, као и 
развој управе и идентитет 
општине. После неколико 
месеци анализе уследиће 
приказивање података 
и јавна расправа. План 
стратегије развоја општине 
Савски венац биће израђен 
до краја марта 2010. 
године. 

Кредитирање 
поправки
Цела општина ће бити 
снимљена геотермалним 
камерама како би се 
утврдило ко су највећи 
расипници енергије. 
Уследиће и преговори 
са банкама о условима 
за кредитирање замене 
столарије, побољшање 
изолације и обнову фасада 
како би се адекватно 
помогло грађанима да 
поправе услове становања.

Без расипања 
електричне енергије
У основи овог плана налазе 
се еенергетска ефикасност, 
чији недостатак представља 
озбиљан проблем на 
територији читаве земље, па 
и Савског венца. Енергетска 
ефикасност ће се развијати 
у сарадњи са Машинским 
факултетом. У првој фази 
радиће се анализа, за шта 
је идеалан период прва три 
месеца 2010. године, када су 
температуре најниже. Циљ 
је да се каснијим увођењем 
енергетске ефикасности 
потрошња електричне 
енергије умањи и за 40 
одсто.

Стратегија
већ привлачи
инвестиције
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Иако је 
организаторима 
овогодишњег 
СВУРФ-а, као 

Дамоклов мач, изнад 
главе све време, откако се 
кренуло у његову практичну 
организацију, висила 
епидемија новог грипа, којој 
су се успут додавале и друге 
недаће, попут дана жалости, 
елементарних непогода, 
изненадних продужавања 
школског распуста, штрајка 
таксиста, блокада града 
и других проблема, у 
три уметничке области 
учествовало је близу шест 
стотина младих са Савског 
венца, у програмима који су, 
генерално гледано, што је и 
општи утисак сва три жирија, 
били квалитетнији од оних 
из претходне две године. 
А пратило их је неколико 
хиљада гледалаца.

РОК-ВЕЧЕ
Као и ранијих година, било 

је предвиђено да СВУРФ 
отвори рок-вече, првобитно 
заказано за 17. новембар, у 
великој сали СКЦ-а. Да ће бити 
проблема осетило се 15-ак 
дана раније када је школама, 
чији су ђаци претходно крајем 
октоба ишли на екскурзије, 
дводневни мини-распуст због 
првог таласа грипа продужен 
на двонедељни. Петнаестак 
пријављених бендова 
у ситуацији кад школе 
практично нису ни радиле 
била је чиста „премија“, 
али је тензија везана за грип 
из дана у дан расла, да би, 
на Општинском већу, уз 
консултацију свих могућих 
стручњака, овај концерт био 
одложен у петак 13-ог. А и да 
није одложен тада, морао би 
бити отказан два дана касније 
због дана жалости поводом 
смрти Патријарха Павла.
Једини слободан термин у 
храму рокенрола, великој 
сали СКЦ-а, био је тачно месец 
дана касније, 17. новембар, 
а да и у несрећи има среће 

показало се наредних дана, 
јер су из школа накнадно 
почеле да стижу додатне 
пријаве за бендове који су 
сада имали више времена 
да се припреме. Тако је 
бројка пријављених бендова 
у једном тренутку стигла 
до 25, што је у односу на 
прошлогодишњих 17 више са 
скоро 50 посто. Но, то је, уз 
најаве квалитетних учесника 
и њиховог ентузијазма, било 
и једино лепо што се пре 
заказаног термина дешавало, 
јер после десетак дана 
затишја поново се захуктала 
прича о другом таласу грипа, 
која је своју кулминацију 
добила и  поновним 
школским распустом само 
дан након концерта. Додајмо 
томе и ледене дане и снежне 
мећаве које су тих дана 
почеле, па коначно и насилну 
блокаду града коју су управо 
тог 17. децембра спровели 
београдски таксисти, тешко 
да је још нешто могло да се у 
истом тренутку уроти против 

ове рок-вечери. О начину 
на који су тог дана до СКЦ-а 
стизали људи који су довозили 
разглас и другу опрему, па и 
сами учесници, од којих многи 
(ученици средњих школа) 
станују у разним деловима 
града, могла би се написати 
занимљива репортажа.
Упркос свему, на концерту 
се појавило 20 бендова (неки 
су отказивали и буквално на 
дан концерта због болести 
неког од чланова), девет из 
основних, десет из средњих 
школа, уз једну „групу из 
краја“.   
Иако су горепоменуте 
невоље свакако утицале да 
публике буде мање него што 
је очекивано и мање него што 
велика сала СКЦ-а може да 
прими, концерт је, гледано по 
свим параметрима, био сјајан, 
јер за разлику од претходних 
година, нико није био 
неспреман и нико није био 
испод некод солидног нивоа 
који оправдава наступ. 
У првом делу концерта 

Сјајно упркос свему
Савсковеначки урбан фест – СВУРФ 2009.
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наступиле су групе из 
основних школа, од којих су 
публику, али и жири, посебно 
одушевили Нађа и Колачићи 
из ОШ „Војвода Радомир 
Путник“, Мина и Милица из 
ОШ „Петар Петровић Његош“ 
и посебно, као један од 
најбољих наступа музичког 
дела СВУРФ-а, дует чланица 
групе „Free Entrance“, 
Андријанe Јаковљевић 
и Емилијe Спаић, из ОШ 
„Радојка Лакић“.
Међу средњошколцима, 
зрелим и изванредним 
наступом посебно се истакао 
бенд „Machine Gun“ из 
Гимназије „Свети Сава“. Ови 
момци, који су се и буквално. 
као почетници, сакупили због 
првог СВУРФ-а, месец дана 
пре њега, вредно радећи, за 
ове две године израсли су у 
једну од највећих нада нашег 
рокенрола и представљају 
име о коме ће се још много 
тога лепог чути. Њима уз раме 
били су: група „Погрешила 
рода“ из Сарајевске улице 
и „Зли зумбули“ из Четврте 
гимназије из које је солидна 
била и група „Режим“, 
као и „Далтони“ из Војне 
гимназије и други. Уз посебне 
честитке за групни наступ 
Бродарској школи, која је 
на овом концерту имала 
чак три занимљива бенда 
(као и једну представу на 
позоришној смотри) и још 

понеко појединачно име, то 
су углавном они који ће се на 
завршној вечери наћи међу 
награђенима и похваљенима.

ПОЗОРШНА СМОТРА
Након првобитног одлагања 
рок-концерта СВУРФ `09 је 
почео у суботу 28. новембра, 
смотром позоришних 
представа средњих школа и 
драмских студија са Савског 
венца.
Тога дана публика и жири 
одгледали су у „Театру 78“ 
пет одличних представа 
из Филолошке и Четврте 
гимназије, Бродарске и 
Дизајнерске школе, као и из 
Студија „Армиани“ који је у 
својој кореодрами, на опште 
одушевљење, на сцену извео 
32 балерине старости од пет 
до 25 година.
Судећи по овацијама публике, 
главни фаворити за награде 
из првог дана биле су две 
гимназијалске представе, 
озбиљна драма из Филолошке 
и кабаре-комедија из Четврте 
гимназије. 
Савсковеначки урбан фест 
настављен је у недељу 29. 
новембра смотром на којој 
је у правом позоришном 
маратону учествовало чак 17 
представа деце из основних 
школа и драмских трупа тога 
узраста. Неке представе 
имале су и преко 40 учесника, 
тако да је учествовало око 300 

младих актера, 
а заједно са 
средњошколцима, 
који су наступили 
дан раније, на 
позоришној 
смотри 
учествовало је 
укупно преко 
350 младих 
заљубљених у 
позориште. 
Другог дана 
публику и чланове 
жирија, судећи 
према овацијама, 
највише су 
одушевиле 

трупе из основних 
школа: „Петар Петровић 
Његош“ („Црвенкапица“), 
„Војвода Радомир Путник“ 
(„Мистерија света“). „Радојка 
Лакић“ („Бесаме мучо“) и 
Драмског студија „Огледала“ 
(„Пинокио“), мада је и у 
свим осталим представама 
било сјајних појединаца и 
позоришних елемената који 
заслужују награде.

ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА
У понедељак 30. јануара на 
програму је било отварање 
ликовне изложбе у Галерији 
СКЦ-а, на којој су изложена 102 
ликовна рада на тему Савског 
венца и самог СВУРФ-а. Иако 
се имена награђених (али 
не и све награде које ће они 
добити) већ знају, та имена 
остаће за сада тајна, мада 
је извесно да су посебно, и 
квалитетом и кавнтитетом, 
одушевили радови који су 
пристигли из ОШ „Петар 
Петровић Његош“ и Школе за 
дизајн.
Осим неколико радова 
пристиглих са закашњењем, 
углавном из Техничке школе 
за дизајн коже, сви остали 
објављени су у укусном 
каталогу, што је била једна 
од награда свим излагачима, 
15-ак њих налази се и на 
општинском новогодишњем 
календару, који је у тренутку 
писања овог текста у штампи, 
а шест мотива изабрано је и 
за општинске новогодишње 
честитке. Уз ретке изузетке, 
међу тим радовима налазе се 
углавном и они који ће бити 
награђени на завршној вечери 
СВУРФ-а.  
     

ЗАВРШНО ВЕЧЕ И 
НАГРАДЕ
Због свих поменутих невоља, 
које су организаторе и 
учеснике пратиле протеклих 
месеци, као и ранијег 
почетка зимског распуста, 
завршно вече СВУРФ-а `09 
биће организовано у другом 
школском полугодишту. Када 

ће то бити, у овом тренутку 
се још не зна и умногоме 
ће зависити, пре свега, од 
грипа чији се трећи ударни 
талас најављује за јануар и 
фебруар. У сваком случају, 
сви ће бити благовремено 
обавештени, а организатор 
ће тако имати и више 
времена да за то вече 
припреми још више лепих 
награда.
  Ишак, највећа награда свим 
учесницима је, пре свега, 
то што је овај СВУРФ због 
њих уопште и организован, 
то што су добили шансу да 
прикажу свој таленат и што 
ће се организатор (осим већ 
одштампаних материјала са 
ликовне изложбе) потрудити 
да и овога пута наступ 
свих оних који поседују 
квалитет овековечи CD и 
DVD издањима са  концерта и 
позоришне смотре.
Поред тога, већ по 
традицији, генерални 
спонзор СВУРФ-а ПРО 
КРЕДИТ БАНКА доделиће 
у свакој области по три 
награде – штедне књижице 
са по 100 евра. Туристичка 
агенција Српске православне 
цркве „Доброчинство“ 
доделиће и једно путовање 
у „Хиландар“, а једно 
занимљиво путовање (за 
двоје) доделиће и агенција 
БАС турист. Поред тога, 
бројне награде обезбедиће 
из свог фонда и Општина 
Савски венац, биће ту и књиге 
издавачких кућа: Бели пут, 
Геопоетика, Ренде, Народна 
књига и других, дискови 
Метрополис рекордса и 
друге награде. 
Најзад, најбољи учесници 
добиће и ДВД издања са 
СВУРФ-а 2008. а до завршне 
вечери на којој ће наступити 
најбољи са све три смотре, 
можда ће бити завршен и 
овогодишњи CD и DVD.
Биће ту још разних 
других изненађења које 
организатори чувају као 
изненађења до Завршне 
вечери СВУРФ-а 2009.
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Након две деценије 
савременог 
вишестраначког 
парламетаризма, 

грађани у Србији кроз 
пројекат Посланичке 
канцеларије напокон имају 
прилику да непосредно 
упознају своје посланике из 
Скупштине Србије и да им 
се пожале на проблеме са 
којима су суочени. Општина 
Сваски венац је отварањем 
посланичке канцеларије 
постала прва локална 
заједница у престоници која 
је тако нешто омогућила 
својим суграђанима. 

Пројекат отварања 
посланичких канцеларија 
остварен је кроз сарадњу 
канцеларија Председника 
и Секретара Народне 
Скупштине Србије, 
посланичких група и УСАИД 

Пројекта за политичке 
процесе (Америчке 
агенције за међународни 
развој), амбасаде САД и 
Националног демократског 
института НДИ.
Свечаном церемонијом 27. 
маја у згради општине, за 
посланике Демократске 
странке, Наташу Вучковић 
и Ненада Константиновића, 
отворена је канцеларија на 
III спрату зграде општине 
Савски венац у Кнеза 
Милоша 69. 
Приликом пресецања 
црвене врпце, председница 
Народне Скупштине, 
Славица Ђукић Дејановић, 
изјавила је да ће ове 
канцеларије помоћи 
посланицима да имају бољи 
увид у посебност локалних 
заједница и омогућити 
им да боље представљају 
економске интересе тих 

заједница у Народној 
Скупштини. Овом свечаном 
чину присуствовали су 
и Снежана Маловић, 
министарка правде, 
Драгољуб Мићуновић, 
народни посланик и 
дугогодишњи председник 
парламента, Чедомир 
Чупић, председник Одбора 
Агенције за борбу против 
корупције, председници 
општина Нови Пазар, Тутин 
и Сјеница, представници 
УСАИД-а, НДИ, америчке 
амбасаде, као и многе јавне 
личности са територије 
општине.
У Србији УСАИД Пројекат 
за политичке процесе 
сарађује са странкама и 
изабраним представницима 
на томе да се грађанима 
омогући не само да виде 
своје представнике, него 
и да разговарају са њима 

о питањима која су им 
битна. Но, како би могли 
да имају ову могућност, 
неопходно је да знају када 
и где могу да пронађу 
своје представнике и 
да, без обзира на своју 
политичку опредељеност, 
имају место где могу лично 
да разговарају са њима о 
стварним питањима или 
једноставно да од обученог 
особља добију информацију 
о услугама владе. До сада је 
своје право да поразговара 
са представницима у 
парламенту искористило  
више стотина суграђана са 
општине. Планира се да се 
до краја маја 2010. године, 
отвори још неколико 
канцеларија у другим 
деловима Србије, а које 
ће кристити већ стечено 
искуство општине Савски 
венац.  

Народни посланици Наташа Вучковић и Ненада Константиновић решавају 
проблеме грађана са општине Савски венац

СПОНА ИЗМЕЂУ 
ГРАЂАНА И ПОСЛАНИКА
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Финансирање НВО 
сектора и установа
Током 2009.године Градска општина Савски 

венац расписала је три јавна конкурса за 
финансирање  пројеката и три јавна позива 
за суфинансирање програма невладиних 

организација, удружења, друштава и установа. 

Резултати овакве сарадње општине партиципацијом 
у активностима трећег сектора нарочито су запажени 
у домену унапређења положаја особа са посебним 
потребама и борбе против дискриминације према 
мањинскум и угроженим групама. 

У категорији пројеката у области 
социјално-хуманитарних активности, 
од 21 пристигле пријаве финансирање је 
одобрено следећим удружењима:
n Пројекат “ Ка квалитетнијем  животу – мобилни тим 
подршке породицама одраслих особа са интелектуалним 
тешкоћама у укључивању у локалну заједницу“ – Удружење 
грађана „АПИ“ - Асоцијација  за промовисање инклузије 
Србије
n Пројекат “Лако до првог корака“ - Удружење грађана 
„Перспективе“
n Пројекат “Млади за младе“ – Црвени крст Савски венац
n Пројекат “Оснажене жене – подршка процесу 
излажења из ситуација насиља“ - Аутономни женски центар 
против сексуалног насиља 
n Пројекат “Додати живот годинама” – Црвени крст 
Савски венац

У категорији пројеката из области 
афирмисања људских права припадника 
националних мањина и етничких група, од 
осам пријава одобрена су три:
n Пројекат “Едукација – афирмација – инклузија Рома 
Савског венца“ - Центар за афирмацију и интеграцију 
ромске заједнице
n Пројекат “Многострука лица дискриминације” – 
Млади правници Србије
n Пројекат “Смањење ризика од појаве пожара у 
нехигијенским насељима” – Национални савет египатске 
националне мањине

На јавни позив за суфинансирање 
програма организовања радионица за 
особе са посебним потребама у циљу 
развијања самопомоћи стигло је шест 
пријава, од којих су одабране следеће:
n Програм „Мали Шекспир“ - Центар за смештај и 
дневни боравак деце и омладине ометене у развоју – ОЈ 
Дневни боравак за децу и омладину ометену у менталном 
развоју
n Програм „Радионице за особе са последицама 
церебралне и дечје парализе са општине Савски венац“ 
Друштва за церебралну и дечју парализу Савски венац

На јавном позиву за суфинансирање 
програма организовања едукативних 
семинара за самозаступање особа са 
инвалидитетом  одобрена је једна од 
три пријаве:
n Програм „Имам право на самозаступање“ – 
Удружење грађана „АПИ - Асоцијација за промовисање 
инклузије Србије“

Код програма из области спорта и 
рекреације, комисија је одабрала шест  
од 11 пријава:
n Програм “Рекреација за све ” – Спортско-
рекреативно удружење особа са инвалидитетом “ Све је 
могуће”
n Програм “ Вредности живота” – спортске 
активности и едукативни садржаји за децу без 
родитељског старања – Асоцијација спортских 
менаџера Србије
n Програм “Пронађи себе и изабери спорт” – 
Спортско друштво “ Железничар”
n Програм “ Free climbing” – спортско пењање за 
децу предшколског узраста –  Предшколска установа “ 
Савски венац”
n Програм “ Увођење флорбола као секције у 
основним и средњим школама на територији Савског 
венца” – Савез флорбола Србије
n Програм “ Serbia open – златна стрелица 
Београда” – такмичарски турнир за сениоре у пикаду 
међународног карактера – Савез србије за пикадо

Једна од три пријаве је одобрена у 
категорији програма организовања 
трибина ради сензибилизације локалне 
средине за потребе и прихватање особа 
са инвалидитетом:
n Програм “Нек се чује мој глас” – Асоцијација за 
промовисање инклузије Србије

У категорији пројеката у области 
културе, од девет пристиглих пријава 
одобрен је један пројекат:
n Пројекат „Трансформација“- Удружење грађана 
„ОМЕН театар“
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Е колошка акција 
чишћења и 
амбијенталног 
уређења Хајд парка 

организована је 8.маја 
како би се промовисала 
заштите животне 
средине деци и младима. 
Волонтерским радом 
сто осамдесет основаца 
и средњошколаца 
допринели су очувању 
животне средине. Осим 
практичног ефекта 
уклањања отпадака, 
циљ ове акције био је и 
непосредно подизање 
еколошке свести код деце, 
али и њихово укључивање 
у рад на решавању 
еколошких проблема.

У оквиру забавно-
такмичарског дела 
програма који је уследио 
након чишћења парка, 
Одред извиђача “Франце 
Прешерн” је за учеснике 
приредио две забавне 
игре: “Извиђачка штафета” 

за ученике основних 
школа и “Заставице” 
за ученике средњих 
школа. Проглашеним 
победницима, екипана 
ОШ “Војвода Радомир 
Путник” и Спортске 

гимназије уручене су 
пригодне награде. Осталим 
учесницима су подељени 
качкете са знаком акције. 
Реализацију акције је 
помогла и Градска чистоћа 
која је одвезла џакове са 

прикупљеним смећем.
Акција чишћења Хајд парка 
је организована и као 
подршка изради Локалног 
еколошког акционог плана 
(ЛЕАП-у).

Екологија на делу

Општина Савски 
венац сврстала 
се у ред оних 
општина које су 

се укључиле у спровођење 
Закона о спречавању 
дискриминације особа 
са инвалидитетом, а по 
препоруци Европске 
уније да сваки простор 
који је отворен за јавност 
мора бити доступан и 
хендикепираним лицима. 
У сарадњи са невладином 
организацијом “Алтхеа”, 
са циљем подизања 
нивоа приступачности 

информација и услуга за 
слепе и слабовиде особе, 
као и унапређења њиховог 
општег друштвеног 
положаја, на улазима у 
зграду и анекс општине 
постављене су тактилне 
табле на Брајевом писму 
које знатно олакшавају 
сналажење и обављање 
послова. Овакав помак 
ће свакако омогућити 
слепима и слабовидима 
да самосталније живе и 
учествују у свим аспектима 
живота као и други 
грађани наше општине. 

Постављена табла 
за слепе и слабовиде

Сто осамдесет основаца и средњошколаца очистило Хајд парк
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Инвестирања 
у младе људе 
представљају 
основу добре 

стратегије развоја једног 
друштва. Брига и улагања 
у талентоване и успешне 
младе људе свакако су 
и до сада представљали 
значајне активности 
Општине у подршци 
њиховим усавршавањима 
и развијањима. Фондом 
за младе таленте 
се конкретизују и 
институционализују 
намере да се озбиљно 
и континуирано 
инвестира у младе и 
да се тиме дугорочно 
осигура унапређење 
услова живота и рада 
грађана. Оснивањем 
посебног буџета подршке 
показују се одлучност и 

спремност да се потстакну 
најуспешнији млади људи 
са територије који су свој 
таленат и труд  доказали 
у научно-образовним 
областима, култури, 
спорту, уметности и у 
друштвеном ангажовању. 

Формирана је комисија у 
оквиру Фонда која је јасно 
дефинисала критеријуме 
доделе стипендија 
којима се стимулишу 
вредни и талентовани 
млади људи да наставе 
да улажу у себе. Фонд 
је у току лета расписао 
јавни конкурс на који 
су могли да аплицирају 
сви млади људи од 12 
до 30 година старости, 
са пребивалиштем на 
територији општине 
Савски венац. 

Интересовање је било 
велико и од четрдесет 
и шест пријавњених, 
стипендирано је тридесет 
и девет кандидата. 

Стипендије су уручене на 
свечаној додели одржаној 
у општини у 13. октобра 
. Награђених је највише 
било у области спорта, али 
се знатан број стипендиста 
истакао се и на 
такмичењима у областима 
културе и уметности 
(млади пијанисти и 
виолинисти). 
Свакако су награђени 
и млади који су својим 
друштвеним ангажманом 
увелико допринели 
напретку средине и 
захваљујући фонду 
имаће прилику да стекну 
нова знања и искуства 

у иностранству и то 
искористе по повратку.

Намера је да на општини 
Савски венац Фонд за 
младе таленте постане 
традиционалана активност. 
Наставак ове акције и нови 
конкурс за младе таленте 
најављени су за следећу 
годину. Поред поменутих 
средстава, општина и њен 
Фонд за младе таленте 
трудиће се да упомоћу 
спонзора и донатора 
из пословног сектора 
обезбеде и додатна 
финансијска средства. Циљ 
је да се улагањем подрже 
и стимулишу највреднији 
и најталентованији млади 
људи да развијају своје 
таленте и вештине и да 
своја стечена знања уложе 
у заједницу.

Стимулација за најталентованије
Фондом за младе таленте се конкретизују и институционализују 
намере да се озбиљно и континуирано инвестира у младе и да се тиме 
дугорочно осигура унапређење услова живота и рада грађана
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Заорило се судбоносно 
“да” из више од 
400 грла на мајској 
“свадби за маштање”. 

Београдским небом затим 
су залепршале 202 беле 
голубице, које су симболично 
означиле почетак заједничког 
живота за младе парове који 
су учествовали у колективном 
венчању испред Старог 
двора. Традиционална 
манифестација “Свадба за 
маштање” одржана је по 
једанаести пут у организацији 
Удружења новинара Србије 
(УНС), општине Савски венац, 
Радио телевизије Србије и 
под покровитељством града 
Београда.
На колективно мајско 

венчање пријавили су се 
младенци из свих крајева 
Србије, али и земаља 
региона. Добар глас далеко 
се чује, а овај пут је прича о 
колективном венчању дошла 
и до далеке Скандинавије. 
Тако се чак и један Швеђанин 
решио да на “луди камен” 
стане баш испред београдске 
скупштине. Са друге стране, 
најзапаженија млада дошла је 
из Кине.
Кроз ваздух на платоу испред 
Старог двора летеле су 
конфете и букети цвећа, а 
кумови неких свеже венчаних 
парова потрудили су се да 
насрећнији дан обележе уз 
пратњу трубача. Младенце 
су венчали матичари 

општине Савски венац 
Снежана Крстовић, Милена 
Станисављевић и Далибор 
Тројановић, док се за прве 
честитке и жеље да им 
заједнички живот обележе 
срећа и пуно деце, побринула 
заменица градоначелника, 
Радмила Хрустановић.
Велико славље на платоу 
испред Старог двора 
обележили су и наступи 
староградског састава 
“Легенде” и Жељка 
Самарџића. Да подсетимо, 
Самарџић је певао 
младенцима и на првој 
колективној свадби, која 
се догодила “ратне” 1999. 
године. После бацања новчића 
у фонтану, на Тргу Николе 

Пашића, тек венчани парови 
су испраћени уз звуке трубе на 
АТП турниру “Сербиа опен”.

Вест о колективном венчању испред Старог двора проширила 
се по целом свету, од Скандинавије до Кине

Из Скандинавије на
београдско венчање

Голуб љубави

Новак Ђоковић, први 
је добитник признања 
“Голуб љубави”,  које 
додељују Одбор 
младенаца и компанија 
“Новости”. Глумица 
Рада Ђуричин, почасна 
председница Одбора 
младенаца, уручила је 
Новаку признање које ће 
се убудуће додељивати 
јавним личностима за 
хуманост и несебичну 
љубав према другим 
људима.
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Брига за бебе 
рођене на општини 
Савски венац 
настављена је 

јунском промоцијом 
мултимедијалног кувара 
за најмлађе "Беби на 
дар 2". Истом приликом 
представљене су и нове 
преуређене просторије 
општинске матичне 
службе.

Општина Савски венац је 
апсолутно неприкосновена 
по броју новорођенчади 
на годишњем нивоу у 
овом делу Европе. Наиме, 
на највећој матичној 
општини на Балкану на 
којој се рађа од 13 до 15 
хиљада беба годишње, па 
је зато и логично што су 
пројекти који промовишу 
и подржавају родитељство 
њен апсолутни приоритет.
У последње три године 
општина Савски венац, 
истоимени Дом здравља, 
Удружење грађана 
"Перспективе" и агенција 
"Водич за родитеље", 
заједнички учествују у 
реализацији пројекта "Беби 
на дар". Овај пројекат је до 
сада обухватао креирање 
видео и штампаног 
приручника под називом 
"Водич за родитеље беба" 
у коме је на 140 страница 
и 90 минута едукативног 

видеоматеријала сажето 
оно што би новопечени 
родитељи требало да знају 
о нези и здрављу беба, 
али и о превентивним 
програмима и медицинским 
услугама које су им на 
располагању.
Пројекат "Беби на дар 2" 
отвоклонио је неке друге 
недоумице родитеље јер 
се базирао на промоцији 
здраве и адекватне исхране 
најмлађих. Мултимедијални 
кувар садржи више од 
120 страница у којима 
су дати одговори на 
најчешћа питања о исхрани 
одојчади. Овај кувар пружа 
и одговоре на "вечна" 
родитељска питања о 
врстама намирница,као и 
о темпу и начину увођења 
немлечне дохране. Кувар 
"Беби на дар 2" има и 
више од 150 једноставних 
рецепата.
Садржај мултимедијалног 
кувара обогаћен је се 20 
епизода десетоминутних 
епизода играно-образовних 
лекција о кувању за бебе. 
Сви будући родитељи 
који похађају Школу за 
родитељство у Дому 
здравља "Савски венац", 
као и родитељи који долазе 
у општину Савски венац 
да пријаве новорођенче, 
добијају на поклон ову 
публикацију и ДВД.

Други део мултимедијалног 
кувара “Беби на дар” логичан је 
наставак политике која промовише 
родитељство у највећој матичној 
општини на Балкану

Рецепти за 
најмлађе

За забавну страну 
видео-кувара 
побринуо се његов 
главни јунак тата 
Срђан, који покушава 
да овлада знањима 
о здравој немлечној 
дохрани и вештинама 
припремања оброка 
за бебе. Он кроз 
комичне ситуације 
разрешава недоумице 
и уобичајене 
предрасуде, а у 
свему му помажу 
патронажна сестра 
Снежа и комшиница 
Гоца, прекаљена 
кулинарка.

Тата Срђан међу шерпама
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Укључивање младих
у живот општине
Шаренолики програм Канцеларије за за младе Савског венца покрио 
је све активности од посебног интереса за ову генерацију
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Н овитет на 
општини 
Савски венац 
је Канцеларија 

за младе намењена 
популацији између 
18 и 30 година, која 
се бави промоцијом 
омладинских активности 
и укључивањем младих 
у друштвени живот, 
давањем савета и 
покретањем акција у вези 
њиховог образовања 
и запошљавања, 
организацијом културних 
манифестација, 
хуманитарних свирки, 
позоришних представа, 
студијских путовања и 
презентација.

Циљ општине је да 
формирањем Канцеларије 
направи јединствено 
место где млади могу да 
потраже подршку за своје 
најразличитије иницијативе 
и идеје. Овај пројекат је 
настао као синтеза идеја 
младих људи који живе и 
раде на територији Савског 
венца.
За кратко време, у току 
само једне године, 
организвани су бројни 
курсеви, школе, течајеви, 
радионице, конкусрси. 
Током лета велико 
интересовање је изазвала 
школа језика - курсеви 
италијанског, немачког и 
шпанског језика, окупили 
су преко 90 младих људи.
 
Велику пажњу изазвао је 
програм „Форум театар - 
Школа без насиља“ који је 
Канцеларија спроводила са 
невладином организацијом 
„Под Театар“ у две основне 
и пет средњих школа, а са 
циљем смањења вршњачког 
насиља. 
  
Током лета је одржана 
и вајарска радионица 
„Знаковни језик“ намењена 

основцима који су се 
кроз радионице вајарства 
упознавали и са знаковним 
језиком уз дружење са 
ученицима из школе за децу 
оштећеног слуха „Стефан 
Дечански“. 

Талентованији малишани 
пронашли су се у 
радионици “Стрит арт” 
где се њих тридесеторо 
основношколског узраста 
упознало са основама 
„street art“ уметности. 
Најбољи цртежи настали 
током ове радионице 
украсили су зид основне 
школе Стефан Немања, 
а чак су и посетиоци 
манифестације „Ноћ 
музеја“ могли да уживају 
у овим креативним 
радовима школараца. Ни 
таленти који се сналазе 
са нотама нису били ван 
фокуса Канцеларије, 
па је тако отворена  
музичка радионица “1000 
боја звука” кроз коју је 
прошло око тридесетак 
средњошколаца са 
општине Савски венац 
који су том приликом 
могли да науче како 
се ствара електронска 
музика.

За оне који желе да се 
окушају у сопственом 
бизнису организовано 
је више едукативних 
предавања са циљем 
оспособљавања младих да 
покрену сопствени бизнис. 
Канцеларија је реализовала 
овај програм у сарадњи 
са организацијом УСАИД. 
Такође, организован је 
и изузетно атрактиван  
„Serbia Youth Leader-
ship Program- SYLP“, 
програм једномесечне 
размене средњошколаца 
и омладинаца са САД. 
Програм се спроводи у 
сарадњи са невладином 
организацијом „Грађанске 

иницијативе“ и пружа 
могућност младима да 
проведу месец дана у 
студијској посети Америци 
током 2010. године. 

Да би се тинејџери лакше 
пронашли у будућем 
занимању, организован 
је „Job shadowing“, 
програм који пружа 
средњошколцима 
могућност да се ближе 
упознају са интересантним 
занимањима за њих и 
проведу дан у радном 
окружењу једног 

професионалца из те 
области. За укључивање 
деце оштенећене са 
слухом рађен је пројекат 
“Спорт без граница”, у 
сарадњи са Удружењем 
спортских тренера Србије. 
Одржана је и обука о 
безбедности у саобраћају, 
реализована у сарадњи 
са Канцеларијом за 
младе града Београда и 
Комитетом за безбедност 
у саобраћају. Обука је 
држана за преко 100 
ученика Војне гимназије из 
Београда.

Хајде да...
Канцеларија за младе Савски венац у сарадњи са 
невладином организацијом "Хајде да..." израђује 
локални акциони план за младе. Овај документ ће се 
на систематичан начин бавити проблемима младих на 
нашој општини.

Где их можете наћи
О свим овим пословима и програмима млади са Савског 
венца најбоље се могу информисати преко веб-сајта 
канцеларије www.mladisavskivenac.org.rs на којем 
осим поменутих програма могу наћи и разне друге 
конкурсе, семинаре, огласе за посао, блогове, али 
такође могу слати и своја размишљања о појединим 
темама, рецензије, најаве својих акција... Уз све то, на 
располагању им је и телефон канцеларије 2061-749, која 
се налази у згради Општинске управе у Улици кнеза 
Милоша број 69, на петом спрату.
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Европски центар 
за културу и 
дебату "ГРАД" је 
"најсвежије" место 

намењено културним 
дешавањима у престоници. 
Врата овог центра отворена 
су Београђанима 16. 
априла 2009. године, а 
његово покретање плод 
је трогодишњег рада 
организације “Културни 
фронт" из Београда и Фелиx 
Меритис фондације из 
Амстердама. Захваљујући 
подршци Министарства 
иностраних послова 
Холандије, кроз програм 
МАТРА, и београдске 

општине Савски венац, 
по први пут код нас, један 
објекат индустријског 
наслеђа постао је место 
културних дешавања.

Стари магацин у улици 
Бранка Крсмановића, 
саграђен далеке 1884. 
године, преуређен је у 
мултифункционални простор 
са могућношћу организовања 
изложби, концерата, дебата, 
представа, конференција 
и радионица. Циљ је био 
очување атмосфере старог 
складишта на обали реке 
Саве увођењем само 
оних најнеопходнијих 

новина које су потребне 
за функционисање једног 
културног центра. За 
првих осам месеци рада 
Европски центар за 
културу и дебату "Град" 
угостио је многобројне 
уметнике. Основан је и савет 
галерије који је сачињен од 
интернационалних уметника 
из домена примењеног 
дизајна и фотографије, а у 
надолазећој сезони 2010. 
године, посетиоци "Град"- а 
ће имати прилике да виде 
радове уметника како из 
Србије и региона, тако и 
из целог света. Неке од до 
сада запаженијих изложби 

Центар за културу “Град” смештен је у просторијама старог магацина 
уз обалу Саве, који је сада мултифункционални простор са могућношћу 
организовања изложби, концерата, дебата, представа...

Индустрија
претворена у културу

Град светлости
Неки од најазапаженијих 
програма “Град”-а су 
фестивал посвећен 
култури светла “Београд 
светлости 2009”, где 
је серијом радионица, 
предавањима 
и изложбама, 
архитектама, 
дизајнерима и 
студентима, пружена 
могућност да активно 
учествују и уче од 
светских признатих 
стручњака из обаслти 
архитектуре светла. 
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припадају тематској целини 
која се тиче одрживог 
дизајна, међу којима је 
прва изложба којом је и 
отворен центар "Намештање 
размештање", затим 
изложба "Реновирање 
у Град-у" холандског 
уметника  Флориса Ховерса 
и креативног дизајнерског 
двојца из Лондона 
"Студиомолд-а", а у сколпу 
фестивала светла изложба 
"Рециклажа светла".

Европски центар за културу и 
дебату "Град" је први угостио 
и дизајнере из Загреба, 
који важе за најуспешнији 
дизајнерски тим у региону у 
пољу маркетинга "Брукета & 
Жинић ОМ". Том приликом 
београдска публика је могла 
да се упозна са њиховим 
препознатљивим радом. 
Овај центар је уцртао своје 
место на мапи престоничких 
дешавања организовањем 
"Моде за понети", а од 
скора и "Мода за кућу", 
идејни пројекти уметничке 
директорке овог центра, 
Људмиле Стратимировић. 
Један од јединствених 
програма је и пројекат 
"Летње школе у 'Град-у'", који 
се одржава на годишњем 
нивоу, а протекле године 

је окупио младе уметнике 
и студенте уметничких 
академија, а циљ је било 
упознати их са основним 
вештинама предузетништва у 
уметности и култури.
Конфереција "Беyонд 
тхе Wалл" (Изван зида) 
организована је  поводом 
двадесетогодишњице од 
пада Берлинског зида, а 
бавила се темама развоја 
догађаја на Балкану 
током последње две 
деценије, компликованим 
односима 

У сусрет будућности

Семинар о одрживом развоју “Фацинг тхе 
футуре” (суочавање са будућношћу), организован 
у сарадњи са Шведском амбасадом, Шведским 
институтом и општином Савски венац, окупио је 
домаће и иностране стручњаке из поља екологије, 
а као један од гостију је био и директор за 
самоодрживост ИКЕА гроуп-а. Током два дана 
семинара учесници су се упознали са позитивним 
примерима из Шведске. Том приликом је 
симболично засађено петнаест врба на обали 
реке Сава, испред “Град”-а.

260 реализованих програма 320 објављених вести о центру 5.000 чланова фејсбук групе 34.000 посетилаца програма
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Четврти "Umbria 
Balcanic Windows 
festival" одржан 
је крајем августа 

у Амфитеатру код Музеја 
„25. Мај“ у суорганизацији 
Града Београда, општине 
Савски венац и Италијанског 
центра за културу. Фестивал 
је започет пре неколико 
година, као један од 
покушаја најпознатијег 
џез фестивала у Италији 
да на новим просторима 
пронађе нову публику. 

После Аустралије, Јапана 
и Њујорка на ред је дошла 
и Србија, са програмима 
у Новом Саду и Београду. 
И Како истичу Италијани, 
организатори фестивала 
у Перуђи, он ни у једном 
другом граду фестивал 
није опстао тако дуго. Који 
је прави разлог таквог 
третмана овог фестивала, 
никоме није јасно. Да ли 
се ради о сјајном избору 
наступајућих музичара, 
идеалном термину, 
квалитетним балканским 
бендовима, или пак 
локацији? Највероватнији 
одговор на ово питање је 
комбинација све три ствари. 
Овај џез фестивал показао 
је да је жеђ музике за 
новим именима и мање 
познатим сценама на 
овим простору просто 
неутољива. И ове године, 
под паролом „Интензивни 
Jazz Доживљај“ фестивал 
се одвија у Београду крајем 
августа у Амфитеатру код 
Музеја „25. Мај“, још једне 
од чари овог фестивала. 
Изузетан простор у центру 
града, неискоришћен, на 
отвореном, за интензивни 
jazz доживљај. Стварно.
И у 2009. години програм 

је задржао исту линију па 
је сваке вечери наступао 
по један састав са Балкана 
и један италијански џез 
састав. Свирка је трајала 
од 20.30 сата, па докле 
год је то публика желела. 
А она је увек тражила још. 

Промотивне журке трајале 
су дубоко иза поноћи. Улаз 
на све програме фестивала 
био је слободан и то је 
традиција која се неће 
мењати.
"Umbria Balcanic Jazz" 
је поставио основу 

Умбрија џез фестивал у амфитеатру 
код Музеја “25. Мај“ из године у 
годину показује да је жеђ музике за 
новим именима и мање познатим 
сценама на овим простору просто 
неутољива

До дубоко 
иза поноћи

За младе бендове
Фестивал је почетком 
године организовао 
конкурс за младе 
бендове из региона 
и након озбиље 
селекције од преко 
30 пријављених, на 
финалном такмичењу у 
Београду свирало је 6 
бендова. По једногласној 
одлуци жирија победник 
је био словеначки Кар 
Чес Брас бенд. Њихов 
весели џез приступ са 
духом Њу Орлинса и 
уличног перформанса 
показао је да брасс банд 
није само заштитни знак 
етно музике. 
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за партнерство и 
почетак успостављања 
кооперативне културне 
политике измеду регије 
Умбрија, институција 
из Србије и Италије, 

организација које стварају 
и промовишу културу, 
академског света. Циљ 
оваквих  догађаја је да 
охрабри размену погледа 
и мишљења на тему 

културе и локалног развоја, 
економије културе, заштите 
и промовисања културних 
добара, организације 
догађаја, као и образовања 
и руковођења људским 

кадром у области културе.
Продукцију фестивала и 
ове године потписали су 
Мутикултиватор, Ринг Ринг 
и Фондација Umbria Jazz из 
Перуђе.

Влоеманс / Имамовић 
/ Зулфикарпашић / 
Калифе
Холандски трубач Ерик Влоеманс, 
босанскохерцеговачки гитариста 
и певач Дамир Имамовић, наш 
пијаниста Бојан Зулфикарпашић и 
либански перкусиониста Бацхар 
Калифе извели су репертоар који су 
чиниле ауторске композиције свих 
чланова ансамбла. 

РозариоЂилијани Квартет и Флавио 
Болтро
Овај ансамбл, који је окупио 
Розарио Ђулијани, чине још Енцо 
Пјетопаоли на контрабасу, Марчело 
ди Леонардо на бубњевима и 
трубач Флавио Болтро који даје 

додатни полет 
и живописност 
њиховом 

пројекту у част Орнет Колмана - 
тексашког џезера који је отворио 
пут последњем великом стилском 
преокрету у историји џеза. 

Кар Чеш Брас бенд
Име Кар Чеш Брас бенд (шта 
год хоћеш брас бенд) потиче 
од једноставне чињенице да су 
у почетку свирали све музичке 
жанрове. Ове године навршило 
се десет година од њиховог првог 
наступа. Од тада подгрејане су 
многе журке, излети и ако баш 
хоћете понека свадба. 

Франческо Кафисо “Italian Jazz Quar-
tet” 
Oбај квартет покушава да 
створи музику која је „отворена“ 
свих 360 степени и креће се од 
“традиционалног” до модерног 
џеза. Репертоар чине оригиналне 
композиције и џез стандарда у распону 
од блуза преко свинга до слободне 
импровизације. 

МАЈОКЕ ГРУП
Мајоке чини шест талентованих 
музичара различитих интересовања. 
Сви су учествовали у великом броју 
различитих музичких пројеката 
истражујући различите музичке правце, 
поред модерног џеза и афро-кубан џез 
музике, класичног џеза, фјужна…

Репертоар 2009
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Књижевни фестивал 
Крокодил, као 
заједнички 
пројекат општине 

Савски венац и издавачких 
кућа САМИЗДАТ Б92 и ВБЗ, 
дешавао се у периоду од 
4. до 6. јуна у сали Музеја 
историје Југославије 
са циљем да повеже и 
обједини књижевне и 
културне сцене региона.

Како би се промовисале 
књижевности писане на 
језицима који су настали 
из српско-хрватског, 
двадесетак релевантних 
писаца из региона 
представило се публици 
читањем својих дела. 
Идеја је била да аутори на 
оригиналан начин, у виду 
перформанса, укажу на 
постојање нове књижевне 
сцене региона, али и покажу  
да књижевне промоције 

могу бити динамичне, 
интерактивне и занимљиве.  
Између наступа су 
организовани мини концерти 
и потписивање књига. 
Осим књужевних вечери, у 
неколико средњих школа на 
територији Савског венца 
организована су ''Књижевна 
јутра''. Ученицима  Гимназије 
''Свети Сава'' и Угоститељско-
туристичке школе kњижевни 
хепенинг приредили су 
Марко Видојковић, Борис 
Дежуловић и Предраг Луцић.
Уручивањем награде за 
најбољу кратку причу ученика 
средњих школа затворен 
је фестивал. Награду за 
причу ''Жиг'' добила је 
Анђела Вучковић, ученица 
Филолошке гимназије у 
Београду.
На КРОКОДИЛУ су 
учествовали Владимир 
Арсенијевић, Марко 
Видојковић, Саша Димоски, 

Горица Нешовић, Дуле 
Недељковић, Предраг 
Црнковић, аутори ''Бетона'', 
Бранислав Бабић Кебра 
(Србија), Нада Гашић, 
Борис Дежуловић, Предраг 
Луцић, Маша Колановић, 
Ведрана Рудан, Ненад 
Стипанић, Роберт Перишић 
(Хрватска), Веселин Гатало, 
Емир Имамовић Пирке, 

Ламија Бегагић (Босна 
и Херцеговина), Јелица 
Грегановић (Словенија).
Књижевно Регионално 
Окупљање Које Отклања 
Досаду И Летаргију је до 
сада имало и своја  два 
гостовања, у августу у 
Инђији и у децембру у 
Пули на Фестивалу књига и 
аутора.

Књижевно Регионално Окупљање 
Које Отклања Досаду И Летаргију
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Иако Савски венац спада 
у групу најразвијенијих 
општина, не само у 
Београду већ и у читавој 

Србији, опредељење за трајну 
и искрену подршку угроженим 
друштвеним групама које сачињавају 
становници општине слабијег 
материјалног стања, нарочито старији 
суграђани, је изузетно присутно у 
свим активностима и плановима 
општине. 

На територији општине Савски венац 
функционишу две геронтолошке 
установе: Геронтолошки центар у улици 
Гаврила Принципа бр.44, као установа 
на републичком нивоу  и Геронтолошки 
клуб у Ломиној који је намењен 
корисницима на територији општине. 
Геронтолошки центар је  окречен, 
допремљен је намештај, постављен 
ламинат, обављени керамички радови 
и замењене електричне иснталације. 
Текуће одржавање Геронтолошког 
клуба у Ломиној улици је обухватило 
комплетну реконструкцију вешераја 
и купатила, поправку столарије, 
молерско-фарбарске радове, поправку 

ламината, преуређење санитарија 
и купатила, замену електричних 
инсталација, кречење, као и 
радове, као и реновирање подова и 
керамичких површина.

Током 2009 године, мноштво 
суграђана је имало прилику да буде 
обухваћено акцијама које је општина 
Савски венац реализовала како би 
пружила вишеструку  и адекватну 
потпору овим друштвеним групама, 
а у којима се у 
највећем броју 
налазе управо 
старије особе.
Поред 
традиционалне 
активности при 
Геронтолошком 
центру у Ломиној, 
са циљем да 
се обезбеди 
конкретна 
материјална 
подршка у 
средствима за 
домаћинство и 
храни, током 2009. 

године било је организовано и мноштво 
прилика за дружење како би се обогатио 
друштвени живот старијих суграђана 
Савског венца. Брод „Топчидерка“ је 
летос у више наврата био место лепог 
дружења током пловидбе Савом и 
Дунавом, затим су биле организоване 
и позоришне представе на отвореном 
у приобаљу, током лепих летњих дана, 
или у згради општине, па све до поделе 
новогодишњих пакета у свечаној сали 
зграде ГО Савски венац. 

Подршка угроженим 
групама - брига за 
старије суграђане

Миодраг Тасић, директор 
Геронтолошког центра,  
пре свега истиче велико 
задовољство управе и корисника 
центра сарадњом са локалном 
самоуправом током 2009.
године. По његовим речима, 
представници општине су се 
држали постигнутих договора 
и показали знатан ангажман 
у решавању проблема и 
задовољавању потреба старије 
популације на Савском венцу, 
чак и у отежаним економским 
околностима које би ову 
социјалну категорију иначе 
ставиле у други план.
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Ради ефикаснијег 
превоза пацијената 
до Ургентног 
центра, општина 

је предложила нову трасу 
коридора којом се не 
би уништавале зелене 
површине и будуће 
„Спортско село“  
 
У плану Министарства 
здравља за 2010. 
годину предвиђена је 
реконструкција пет 
клиничких центара 
у Србији, од којих се 
онај највећи налази у  
Београду, на територији 
општине Савски венац. 
Због обимности посла 
али и интереса локалне 
заједнице, општина 
се активно укључила 
у овај пројекат. Један 

од кључних сегмената 
пројекта је нови коридор 
за возила  Хитне помоћи 
којим ће се брже 
превозити пацијенти до 
Ургентног центра. Наиме, 
постојећа саобраћајна 
рута са ауто-пута Београд 
– Ниш води кроз улицу 
кнеза Милоша, а с 
обзиром да  је то један од 
главних праваца ка центру 
града већина возила 
не може да се брзо и 
функционално креће у том 
смеру. Док возило Хитне 
помоћи пређе петљу код  
"Газеле" изгуби се много 
драгоцених тренутака, 
често у ситуацијама када 
пацијентима секунде 
значе разлику између 
живота и смрти. Због 
овог,  изузетно важног 

проблема, општина 
је предложила своје 
решење, поред 
постојећег које је 
дошло од инжењера 
Саобраћајног института. 
 
Представници института 
предложили су претходно 
изузетно скупу трасу пута 
која би повезивала ауто-
пут и Ургентни центар 
преко зелених површина 
и будућег „Спортског 
села“. Општина се није 
сложила да је ово добро 
решење па је понудила 
да се са Министарством 
унутрашњих послова 
направи договор јер је 
МУП власник  земљишта 
око порушене зграде у 
улици Кнеза Милоша: 
да се искористи 

постојећи коридор који 
пролази поред зграде 
министарства али са 
унутрашње стране.  
Некадашњи пожарни 
пут би се проширио и 
направила би се покретна 
рампа. Са реализацијом 
таквог плана, нови 
коридор би повезивао 
поред новог Ургентног 
центра и породилиште у 
Вишеградској улици па би 
се ефикасно покрила још 
једна стратешки изузетно 
важна установа унутар 
Клиничког центра.

Нови коридор 
за спашавање 
живота 
Док возило Хитне помоћи пређе петљу код  “Газеле” 
изгуби се много драгоцених тренутака, често у 
ситуацијама када пацијентима секунде значе разлику 
између живота и смрти, па је због овог  проблема 
општина је предложила своје решење
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 Завршавањем овог 
плана са којим се 
МУП већ начелно 
сложио, смањили би 
се вишемилионски 
трошкови, а био би 
постигнут ефекат којим 
би се задовољиле потрбе 
пацијената и запослених 
у највећем медицинском 
центру на Балкану. У току 
су завршни радови на 
добијању свих потребних 
дозвола, и очекује се да 
врло брзо реализовање 
плана и почетак радова 
на новом коридору.
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Милион пута је речено да 
Србија има невероватан 
географски положај, 
а да општина Савски 

венац, која је у самом срцу земље, 
самим тим има веома бирно место. 

То међутим ништа не значи уколико 
не постанемо битан део Дунавског 
коридора који је интегрисан у  систем 
европског саобраћаја и транспорта. 
Али, то је лако рећи, а много теже 
учунити у пракси. 

Сјајан географски положај остаће 
потпуно небитан уколико у нашем 
граду не буду постојали довољно 
обучени кадрови који ће Беорад, као 
једини европски град који лежи на 
две велике реке, успешно увезати у 

Пројектом “НЕЛИ” у средњој Бродарској школи у 
наредним  годинама стасаће прави експерти и кадрови за 
питање река, а сјајан географски положај земље престаће 
да буде тек “изјанђала фраза” 

Бродарци 
за 21. век
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овај јединствени ситем. 
Како Србија не би 
заостајала за другим 
земљама у региону, 
ученици наше Средње 
Бродарске школе, уз 
финансијску подршку 
Европске комисије, а у 
склопу пројекта "НЕЛИ" 
добили су фунционално 
образовање и тренинг 
који су основни услови 
да постану део здравог 
и такмичарског 
тржишта на светској 
берзи рада.
Ова европска 
институција у ту сврху 
финансирала је са 
100.000 евра нови 
тренинг центар, као 
и израду и превод 
савремених наставних 
планова за бродарце.
Заједнички пројекат 
"НЕЛИ" успоставља 
као стандард размену 
и координацију 
механизама 
истраживања, 
технолошких и 
иновативних приступа 

ка повећању јавне 
свести о значају 
технолошког развоја. 
Другачији карактер 
овог пројекта 
лежи у чињеници 
да подунавске 
земље по први пут 
учествју заједно у 
хармонизацији и 
примени иновативних 
решење из савремених 
информационих и 
комуникационих 
технологија.
Током претходних 
деценија, све 
подунавске земље 
трошиле су велике 
финансијске ресурсе 
како би ова питања 
довела у ред, али их је 
недостатак међусобне 
повезаности увек 
враћао на почетак. 
Због тог недостатка 
дијалога, али и 
јединстваног система 
образовања и тренинга 
будућих кадрова који 
ће се бавити пословима 
на реци, ниво 

квалификација, вештина 
и знања није достизао 
европски просек. 
Због тога је овај 
сектор на реци 
Дунав (Паневропски 
транспортни коридор 
7) знатно мање 
развијен у односу 
на онај у Западној 
Европи. Неповезаност 
различитих земаља, као 
и недавни регионални 
сукоби напослетку су 
утицали и на квалитет 
кадрова у овом делу 
Старог континента. 
Пројектом "НЕЛИ", 
млади бродарци са 
Савског венца стаће 
раме уз раме са својим 
колегама у остатку 
Европе. У томе ће им се 
придружити и њихови 
вршњаци из осталих 
подунавских земаља, 
а Србија ће опет имати 
шта да понуди, а да 
нису у питању само 
спортисти. На Савском 
венцу стасаће бродарци 
за 21. век.

Partneri 

CERONAV - Romanian Maritime 
Training Centre (Румунија)
Via donau (Аустрија)
Upper Austrian University of Ap-
plied Science Research and Develop-
ment (Аустрија)
Ennshafen OÖ GmbH (Аустрија)
Technical University of Kosice 
(Словачка)
Department of Water Transport, 
University of Žilina (Словачка)
University of Technology and Eco-
nomics Budapest (Мађарска)
National Association of Radio 
Distress-Signaling and Infocommuni-
cation (Мађарска)
Faculty of Transport and Traffic Sci-
ences Zagreb (Хрватска)
Inland Navigation Development 
Company Centre Zagreb (Хрватска)
Executive Agency Maritime Adminis-
tration (Бугарска)
High River Shipping School Rousse 
(Бугарска)
University of Craiova (Румунија)
Romanian Naval Authority 
(Румунија)
Odessa National Maritime Academy 
(Украјина)
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ЧЕЛНИЦИ ОПШТИНЕ
Томислав Ђорђевић,
председник Општине и Општинског већа 36-15-
382, 36-15-388
Влада Милић, заменик председника 36-15-381
Бранислав Белић, председник СО 36-15-382
Александар Павловић, зам. председника СО 
36-15-381
Душан Динчић, начелник Општинске управе 
20-61-800
Дуња Станојевић, зам. начелника ОУ 20-61-843
Чланови Општинског већа: Наташа 
Миловановић,
Немања Перишић-Петовар, Мијодраг Јањић,
Владимир Радосављевић 20-61-800, 20-61-904, 
26-43-179
Љубица Поповић, Бранимир Гајић 20-61-905, 
20-61-906
Милош Ковачевић 36-15-382
Ненад Прелић и Миленка Микић,
секретар и заменик секретара СО 36-15-381
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Начелник одељења 20-61-713, 36-14-073
Шеф Одсека за лична стања грађана 20-61-722
МАТИЧНА СЛУЖБА И ОДСЕК ЗА ЛИЧНА 
СТАЊА ГРАЂАНА
Упис новорођене деце у матичну књигу 
рођених
Упис деце рођене у ГАК, Вишеградска 20-61-
869, 20-61-729
Упис деце рођене у ГАК "Народни фронт" 20-
61-723, 20-61-724
Заказивање венчања и упис у матичну
књигу венчаних, констатације бракова,

развода и смртовница 20-61-730, 20-61-724
Упис у матичну књигу умрлих 20-61-731
Исправке у матичним књигама 20-61-726, 20-
61-727
Писарница (улазни хол) 20-61-853, 20-61-862
ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Јавни правобранилац 26-42-081
Заменици 20-61-891, 20-61-892, 20-61-893, 20-61-
894
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Начелник Одељења 20-61-829
Откуп станова и стамбена област 20-61-830, 
20-61-831
Послови везани за експропријацију 20-61-834
Непокретности у друштвеној својини и 
укњижба 20-61-833
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ
Начелник Одељења 20-61-792
Заменик начелника и референт 20-61-796
Грађевински послови 20-61-799
Комунални послови 20-61-810, 20-61-811
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Начелник одељења 20-61-816
Шеф Одсека за финансије 20-61-743
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ
Начелник одељења 20-61-741
Стручни сарадник 20-61-740
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛ" И МЕСНУ 
САМОУПРАВУ
Начелник одељења 20-61-863
Шеф Одсека за информисање 26-43-490

Послови из области друштвених делатности 
20-61-838
Послови борачко-инвалидске заштите 20-61-
824, 20-61-825
Повереник за послове са избеглицама 20-61-
839
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
МЗ "Зелени венац", Поп Лукина 17 26-32-356
МЗ "Гаврило Принцип", Гаврила Принципа 44а 
36-14-683
МЗ "Слободан Пенезић-Крцун", Др А. Костића 
15 26-43-172
МЗ "Западни Врачар", Светозара Марковића 
79 26-82-526
МЗ "Стеван Филиповић", С. Филиповића 28а 
26-52-082
МЗ "Војвода Мишић", Динарска 14 26-48-948
МЗ "Топчидерско брдо-Сењак", Васе Пелагића 
54 36-93-085
МЗ "4. јули", Миленка Веснића 3 26-60-843
МЗ "Дедиње", Бул. кнеза Алек. Карађорђевића 
26-68-252
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 
ИЗВРШЕЊЕ
Начелник одељења 20-61-780, 20-61-781
Заменик начелника 20-61-778
Грађевинска инспекција 20-61-784, 20-61-785
Грађевинска инспекција (шеф) 20-61-778, 20-61-
779
Комунална инспекција 20-61-786, 20-61-789, 
20-61-790
Републичка санитарна инспекција 20-61-750, 
20-61-751
СЛУЖБА ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ 

Важни телефони
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ПОСЛОВЕ
Пријем писаних представки и предлога 
грађана
Организовање пријема странака код 
функционера СО и ОВ
Кнеза Милоша 99 36-15-382, 36-15-388, 36-15-390
Кнеза Милоша 69 26-45-488, 26-43-179, 20-61-180
Општински КОЛ ЦЕНТАР 36-02-380
Е-маил (за достав. питања) pitanja@savskive-
nac.org.rs
СЛУЖБА ЗА ИТ И ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ
Шеф Службе 20-61-880
Шеф Одсека 20-61-714
ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ
Кнеза Милоша 99 361-53-80, 361-53-95
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА 
УПРАВА
Филијала Савски венац, Зелени венац 16 3287-
223
МИНИСТАРСТВО ЗА ОДБРАНУ
Реферат за одбрану Савски венац 2659-080, 
20-61-760
Војни одсек одељак Савски венац 2061-755, 
20-61-754
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ОУП Савски венац, Савска 35 36-18-744
Дежурна служба 26-42-949
Начелник Одељења 26-43-562
ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН", 
Козјачка 3 36-92-645
ОО ЦРВЕНОГ КРСТА, Дурмиторска 12, 26-46-652
ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАД САВСКИ ВЕНАЦ, Ломина 
17 36-14-766
СПОРТСКИ САВЕЗ САВСКИ ВЕНАЦ, В. Пелагића 
54,26-61-445
ОО ИНВАЛИДА РАДА, Немањина 6 36-18-357
ОПШТИНСКИ САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА, К. Милоша 
69б 26-43-831
Ј. СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ С. ВЕНАЦ, Бранкова 
15 32-86-426
ОРГ. ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ С. ВЕНАЦ, М. Поцерца 
28 26-84-684
ЗДРАВСТВО
ДЗ САВСКИ ВЕНАЦ, Пастерова 1 Централа 
36-19-088
Директор 20-68-803
Кућна нега 26-39-013
Патронажна служба 36-16-339
Школски диспанзер, Војводе Миленка 35 36-
16-084
Амбуланта Војводе Миленка 6 36-16-329
Амбуланта Горњачка 20 26-47-770
Амбуланта Косте Главинића 3 26-51-723
Амбуланта Ломина 39 36-16-332
Амбуланта Лопудска 1 26-60-080
КУЛТУРА
Југ. Драм. позориште, Краља Милана 50 30-61-
900
Студ. Култ. центар, Краља Милана 48 36-02-044
Центар за култ. Деконтаминацију, Бирчанинова 
21 36-10-270
Ђуро Салај, Немањина 28 36-11-644
Музеј афричке ум. Андре Николића 14 26-51-654
Музеј 25 мај, Ботићева 6 26-61-677
Музеј железнице, Немањина 6 36-10-334
Манакова кућа, Гаврила Принципа 5 30-36-014

Библиотека "Исидора Секулић" 26-52-262
Васе Пелагића 33 26-51-082
Гаврила Принципа 40 36-14-591
Ресавска 78 26-59-744
Љутице Богдана 2 26-60-553
Бањички венац 28 26-66-147
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Исидора Секулић, Гаврила Принципа 42 36-14-
735
Војвода Путник, Бошка Петровића 6 26-67-224
Војвода Мишић, Др Милутина Ивковића 4 
26-47-742
Стефан Немања, Василија Гаћеше 2а 36-90-480
Петар Петровић Његош, Ресавска 61 36-12-545
Радијка Лакић, Др Александра Костића 1 36-19-
713
СПЕЦИЈАЛНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Антон Скала (спец), Петра Чајковског 2а 26-50-
589
Стефан Дечански (наглуви), С. Марковића 85 
26-84-167
Драган Херцог (спец), Војводе Миленка 33 
30-65-188
Станислав Бинички (музичка), Сењачка 31 36-
92-672
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Филолошка гимназија, Каменичка 2 185-841, 
26-21-955
Четврта гимназија, Теодора Драјзера 25 36-71-
804
Гимназија Свети Сава, Ресавска 58 26-42-328
Спортска гимназија, Петра Чајковског 2а 26-
50-754
Медицинска школа Београд, Делиградска 31 
26-84-544
Школа за дизајн, Крупањска 3 30-66-409, 665-
130
Угоститељско-туристичка, Југ Богданова28 
26-33-250
Бродарска школа, Милоша Поцерца 2 36-20-
743
Техничка за дизајн коже, Бранкова 17 26-32-183
Војна гимназија, П. Чајковског 2 23-58-734
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Вртић-јасле Света Петка, Топч. венац 1 26-61-
623
Вртић-јасле Царица Милица, М. Тепића 16 
36-72-170
Вртић-јасле Краљ Петар I, В. Ковачевића 1 
26-52-615
Вртић-јасле Краљица Марија, М. Поцерца 6 
26-86-837
Вртић-јасле Јелена Анжујска, Вишеградска 27 
26-82-961
Вртић-јасле Грофица Олга, Ужичка 18 26-68-
460
Вртић Дуга, Љутице Богдана 2 26-60-474
Вртић Пчелица, Сењачка 46 26-50-436
Вртић Принцеза Оливера, Г. Принципа 65 
36-17-549
Вртић Анђелак, Бирчанинова 18а 26-85-173
Вртић Венчић, Љутице Богдана 46 26-63-131
Заједничке службе, Топчидерски венац 1 26-
63-930
Приватни дечји вртић и школа
Креативно перо", Толстојева 58 36-72-716

Приватни дечји вртић "Машана", А. 
Стамболијског 25 26-67-332
Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове
Голсвордијева 35 30-83-886
Управа за енергетику
Голсвордијева 35 30-83-813
Секретаријат за имовинско правне послове
и грађевинску инспекцију
27. марта 43-45 32-28-740
Секретаријат за урбанизам и грађевинске 
послове
27. марта 43-45 32-29-000
Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45 33-09-599
Секретаријат за заштиту животне средине
27. марта 43-45 32-26-106
Секретаријат за инспекцијске послове
27. марта 43-45 32-27-000
Служба за комуникације и координацију
односа са грађанима
Голсвордијева 35 32-46-796
ГРАДСКА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
Градско саобраћајно предузеће "Београд"
Кнегиње Љубице 29 629-019
ЈКП "Паркинг сервис"
Краљице Марије 77 30-35-400
ЈКП "Београд пут",
Драгослава Срејовића 8а 27-65-382
ЈКП "Београдске електране"
Савски насип 11 20-93-011
ЈКП "Београдски водовод и канализација"
Делиградска 28 36-06-606
ЈКП "Градска чистоћа"
Мије Ковачевића 4 27-68-770
Погон за Савски венац 28-83-701
ЈКП "Погребне услуге"
Рузвелтова 50 20-83-476
ЈКП "Градске пијаце"
Живка Карабиберовића 3 38-06-450
Пијаца Зелени венац 26-23-847
Пијаца Сењак 26-53-656
ЈКП "Зеленило Београд"
Мали Калемегдан 8 26-30-506
РЈ Топчидер 26-84-690
ЈКП "Инфостан"
Данијелова 33 39-76-223
ЈКП "Градско стамбено"
Данијелова 33 462-630
РЈ Савски венац, Бранкова 15 32-86-406
Дирекција за грађевинско земљиште
и изградњу Београда
Његошева 84 24-49-494
ОСТАЛА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
ЕПС-ЈП "Електродистрибуција Београд"
Проте Матеје 10-16 34-05-555
Телеком Србија Инфо центар 9813
СП "Ласта" Приградски саобрађај"
Железничка бб 21-80-691
ЖТП Београд Беовоз"
Немањина 6 33-70-031
Предузеће "Димничар"
Дунавска 62 26-32-454
РЈ за Савски венац 3614-473
ЈП Србијагас
Аутопут 11 604-130




