
Ученици „Теслаши“ посетили општину Савски Венац 

 

Група ученика одељења 38 наше школе посетила је општину Савски Венац 

25.11.2016. и непосредно се упознала са њеним радом. 

Наш домаћин била је Даша Белић, шеф кабинета председнице општине 

која је имала је добру вољу и времена да нас спроведе кроз просторије и 

даје потребна обавештења. На наша питања одговарала је и Љиља 

Огњановић-шеф писарнице; Марија Сушић-начелник одељења за општу 

управу; Дајана Радивојевић-заменик начелника одељења за друштвене 

делатности; Мира Констатиновска-повереник за избеглице; Драгослава 

Лацмановић-сарадник за област културе; Мира Бајловић-стручни 

сарадник у одељењу за инспекцијске послове.  

Ово је само део надлежности једне од 17 локалних самоуправа на 

територији нашег града. Колико је структура општинских послова разуђена 

уверили смо се и сами: морали смо да се вратимо нашим обавезама, 

остао нам је трећи и четврти спрат ове општине. 

Најлепше се захваљујемо свим представницима локалних власти на 

гостопримству. 

Какве су утиске ученици понели из општине видите у прилогу 

 

Сања Ивић, професорка социологије, устава и права грађана и грађанског 

васпитања 

 

 



 

 

Теслаши са Миром Константиновском и Драгославом Лацмановић

 

Наши ученици са Миром Бајловић 

 





 

Даша Белић са нашим ученицима 

Ученик Игор Илић (одељење 38) поставио је нека питања: 1.Шта ће бити са 

зградом, у улици Кнеза Милоша, која је бомбардована '99. и да ли је 

општина задужена за њено рушење? 2.Шта се дешава са старим и 

оронулим зградама на територији која је у њиховој надлежности? Ко је 

крив за пропадање тих зграда? 

Одговори надлежних:1. „Нама је речено да је држава задужена за то, и ми 

немамо везе са тим.“2. „Власници станова су криви за то јер су и фасаде 

део њиховог власништва.“ 

 

Посета општини 

Кад смо дошли у општину, све је било сјајно и бајно. Сви насмејани, свако 

ради свој посао. Укратко су нам објаснили за шта је задужено њихово 

одељење уз пропратне реченице-како су веома заузети и како им се жури. 

Уграбили смо још који минут да поставимо пар питања, а чекао нас је већ 

спреман одговор „то није у нашој надлежности.“ 

На крају смо успели мало да попричамо са нашим водичем Дашом, 

шефом кабинета председнице општине. Сазнали смо да су мито и 

корупција тамо потпуно страни, и да свако има право да се жали на рад 



запослених уколико уочи неправилности. Све у свему-једна идилична 

слика. 

Дивна Мићић, Марта Шуљагић, Маја Павловић, Милутин Милићевић,  

Стефан Ђурђевић (38) 


