
„ Свестан сам да морамо да испунимо велики део очекивања 
Земунаца, тако да смо сви ми у општинској власти од првог дана 

засукали  рукаве и напорно и посвећено радимо“. 
 Дејан Матић, ПРеДСеДниК ОПШтине ЗеМУн
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Поштовани суграђани,
После првих сто дана на челу нашег лепог града, желим да Вам кажем, да у овим тешким, 

кризним временима, мој тим и ја осећамо велику обавезу и одговорност према Вама! 
Спремни смо на изазов који је постављен пред нас. Од првог дана, у времену, у кoме се 
већина бори за опстанак, начинили смо потезе који ће нам омогућити убрзани развој.  

Упркос свеприсутној беспарици, Општина Земун  успева да се одржи на добром путу и из 
дана у дан, бележи позитивне резултате.

Општина је отворила своја врата за све Земунце, и настоји да им буде прави  домаћин . На 
путу развоја и унапређења наше локалне заједнице, пред нама је безброј задатака. Уверен 
сам да ћемо их уз Вашу помоћ, сви заједно решити. Мој тим и ја, Вам обећавамо, да ћемо се 
трудити да све започете послове завршимо , како бисмо побољшали услове живота у нашем 
Земуну. Сигуран сам да ћемо уз Вашу подршку, у томе успети, јер смо заједничким снагама у 
истом послу, и успех који сви прижељкујемо неће изостати. 

Срдачно Ваш
Дејан Матић 
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нОва лица ЗеМУна 

После победе Српске напредне странке на локалним 
изборима у Земуну, нови председник општине Земун 

-  Дејан Матић 

Дејан Матић, 
председник 
општине Земун

Ненад Врањевац, 
председник Скупштине 

општине Земун

Живота Јоцић, 
секретар Скупштине 

општине Земун

У четвртак, 4. јула 2013. године, одборници Скупштине градске општине Земун, изабрали  су Дејана Матића, 
чланa Српске напредне странке, за  председника, а Дамира Ковачевића за заменика председника градске 
општине Земун. Владимир Стојковић, Стеван Родић, Владимир Костић, Бојан Бајагић,  Драган Матијевић,  Гаврилo 
Ковачевић,  Милосав Стаменов, Станислав Кулачин и Жаркo Дроњaк изабрани су за нове чланове Већа општине. 
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Дејан Матић
преДсеДнИк ОпШТИне ЗеМУн
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n  Стотину дана сте на власти. 
како оцењујете тај период? 

Кажу да је то период током 
кога се доносе прве оцене рада. 
Рекао бих да Земун неометано 
функционише и да су грађани, 
бар према ономе што мени 
говоре, задовољни. А верујте 
да је њихоова оцена за мене 
најважнија. Нисам нов човек у 
овој градској општини, годинама 
сам био заменик мог претходника, 
тако да сам заиста упознат са 
свим проблемима. Да смо добро 
радили, говори и резултат који 
смо постигли на изборима. 
Такав резултат говори о томе 
шта грађани мисле о Српској 
напредној странци и нашем раду 
у Земуну. То је најбољи резултат 
откако је у Србији уведено 
вишестраначје. Признаћете да 
је реткост да Вам грађани, а 
нарочито Земунци, укажу толико 
поверење.  Наша порука је да 
ћемо се и убудуће понашати 
озбиљно и  одговорно. Свестан 
сам да морамо да испунимо 
велики део очекивања Земунаца, 
тако да смо сви ми у општинској 
власти од првог дана засукали  
рукаве и напорно и посвећено 
радимо. 

n  Како видите економски 
развој општине?

То нам је приоритет. Земунци 
то од нас и очекују.  Дубоко смо 
свесни да Земун са потенцијалима 
какве има мора да буде на вишем 
месту када је реч о економском 
развоју. Нови, подмлађени тим 
на челу општине и ја, договорили 
смо се да  се посветимо креирању 
пословног амбијента који би 
привлачио инвеститоре. Сви 

инвеститори су добродошли 
у Земун а наше ће бити да их 
приволимо да остану, да им не 
дозволимо да оду. Имамо бројне 
пројекте, од којих су неки почели 
да се реализују а неки чекају на 
одређена законска решења која 
зависе од Града Београда, али и 
од републичких закона, који тек 
треба да буду донесени. 

n  Који су највећи проблеми са 
којима се суочава општина?

Одговор и Ви знате! 
Финансијски, као и у целој 
држави. 

n  Који су Вам приоритети за 
наредни период ? 

Као власт, учинићемо све да 
се Земун препороди. Јасно нам 
је да је за то потребно много 
времена и стрпљења, али ми 
не бежимо од посла. Уосталом, 
зато смо се и борили за Земун. 
Инвеститори ће имати повољне 
услове за улагање новца... бићемо 
њихови партнери. Осим тога, ту 
је туризам који је свакако нешто 
на шта Земун треба и мора да се 
ослони с обзиром на потенцијал 
који има. Кад направимо 
пристан на Дунаву очекујемо 
већи прилив туриста, које ћемо 
привући бројним трговинским 
и угоститељским садржајима 

које намаревамо да реализујемо, 
углавном уз обалу. Тај део 
Земуна је допадљив, врло жив и 
сигурно ће бити још привлачнији. 
Међутим, да би та идеја заживела, 
на републичком нивоу се мора 
регулисати статус страних туриста 
који се искрцавају са бродова 
и желе да неко време проведу 
на копну. Помоћи ћемо свима 
који буду желели да улепшају 
и учине атрактивном околину 
пристаништа. На врху листе 
приоритета су и приградски 
делови Земуна. Наставићемо 
са ревитализацијом и 
урбанизовањем обода Земуна. На 
томе смо пуно радили последњих 
година, и то је врло видљиво. 
Важно нам је да становници тих 
делова Земуна имају једнаке 
услове за живот као и они у 
центру града. Инфраструктурни 
пројекти су нам били веома важни 
Земун је специфична градска 
општина јер покрива бројна 
издвојена насеља, у којима је 
изражена потреба за бољом 
инфраструктуром. Доста тога 
смо започели, негде и завршили, 
настављамо...

n  Дакле која је Ваша порука 
грађанима?  

Учинићемо све да Земун 
постане боље и лепше место за 
живот! То желе сви - и грађани 
и нови тим на челу Земуна. 
Отворили смо врата за све њихове 
сугестије и идеје, ослушкујемо 
њихове потребе и од првог дана 
се трудимо да одговоримо на њих. 
А надам се да ћемо у најскоријем 
периоду имати бољу сарадњу 
са Скупштином града, од које, у 
Земуну, много тога зависи.  

ОД ПРвОг Дана РаДиМО 
наПОРнО и ПОСвећенО
„ Свестан сам да морамо да испунимо велики део очекивања Земунаца, тако да смо сви ми у 

општинској власти од првог дана засукали  рукаве и напорно и посвећено радимо.“ 
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n  Пре сто дана сте изабрани за председника 
скупштине општине Земун! Шта се од тада 
променило?

Данас, када Српска напредна странка има више 
од две трећине одборника у Скупштини, на мени као 
новоизабраном председнику Скупштине, који долазим 
из СНС, велика је одговорност. Стога сам од првог дана 
свом послу приступио на најозбиљнији и најпосвећенији 
начин. До сада смо одржали четири, а за који дан ће 
бити одржана и пета седница, што значи да се трудимо 
да се све одлуке битне за побољшање квалитета живота 
грађана, и квалитета рада општинске управе доносе без 
икаквог застоја. 

n  Ново руководство општине је знатно подмлађено, 
да ли је то стицај околности или сте циљано, у тим 
који води једну овако велику општину, одабрали 
углавном млађе људе? 

Сматрамо да млади и образовани људи имају доста 
енергије и жеље за напретком, и да у споју са искуством 
старијих могу значајно да допринесу развоју наше 
општине. 

n  Шта је до сада урађено, чиме можете да се 
похвалите? 

- Можемо да се у сваком смислу похвалимо ефикасним 
радом Скупштине. Конституисана су сва радна тела 
(савети и комисије), усвојена је одлука о ребалансу 
буџета ГО Земун, Статут је промењен, односно усклађен 
са измењеним Статутом Града Београда, спроведен је 
конкурс за избор директора ЈП Пословни Простор Земун, 
образован штаб за ванредне ситуације... 

У сарадњи са Министарством омладине и спорта 
Републике Србије, Саветом Европе и Удружењем грађана 

“Омладина Палилуле”, одржан је “Регионални тренинг 
семинар - Борба против говора мржње на интернету”. 

Срдачно смо дочекали и угостили делегацију 
француског града Питоа, и том приликом договорени су 
конкретни кораци у циљу побољшања сарадње у области 
културе, спорта и привреде.  Одржан је 38. Фестивал 
монодраме и пантомиме, организована је манифестација  
“Дани Европске баштине 2013”...

n  Да ли сте успели да идентификујете најургентније 
проблеме у Земуну? Колико вам у томе помажу 
грађани?

- Наравно да јесмо, то нам је задатак. Узимајући у 
обзир да се максимално трудимо да Општина буде прави 
сервис грађана, они су то и препознали и у великој мери 
нам помажу у препознавању проблема. Комуникација са 
грађанима је на завидном нивоу. 

n  Земун, иако је на неки начин увек био издвојена 
градска целина у односу на Београд, ипак је 
градска општина и умногоме зависи од сарадње са 
скупштином града! Зна се ко распоређује новац...
Дакле, има ли на тој релацији некаквих сметњи? 

- Тачно је да зависимо од сарадње са градом 
Београдом. Поред наше искрене жеље да заједничким 
залагањем поправљамо квалитет живота наших грађана 
ту жељу нисмо препознали у доскорашњем руководству 
Града , напротив!  Надамо се да ће неко ново, будуће 
руководство уважити наше потребе за даљим развојем и 
подржати наше идеје и пројекте. Поред тога наставићемо 
да се залажемо за повећање надлежности градских 
општина како не бисмо у оволикој мери зависили од 
Града Београда, и како бисмо институције система 
приближили грађанима. 

ненад Врањевац
преДсеДнИк скУпШТИне ОпШТИне ЗеМУн

„Поштовани суграђани хвала Вам на великом поверењу које сте нам указали 02. 
јуна. Одговорним руковођењем у раду скупштине наше општине трудићу се да 

оправдам Ваше поверење, како би наш Земун непрекидно ишао напред. “



n  За Земун су карактеристичне бројна издвојена 
насеља која му припадају, а имају своје потребе... 
Како са њима комуницирате? 

- Један од наших основних циљева је равномеран 
развој свих делова наше општине. Без обзира на 
удаљеност једнако смо посвећени решавању проблема 
грађана Грмовца, Угриноваца, Бусија, Батајнице, Земун 
Поља, Алтине, у чему нам помажу месне заједнице. 
Трудимо се да улагањем у изградњу инфраструктуре 
развијамо сва та насеља и да обогаћивањем садржаја од 
јавног значаја омогућимо нашим суграђанима једнаке 
услове за живот, као да живе у центру Земуна. 

n  Стари Земунци, наравно, заинтересовани су за 
само језгро, центар и ближу околину... Шта њима 
можете да поручите? 

- Након изградње обалоутврде и шеталишта на 
Кеју, циљ нам је да у наредном периоду изградимо 
пристаниште за туристичке бродове дуже од 100м, како 
би страним и домаћим туристима могли да покажемо 
лепоте нашег града. Наставићемо са обнављањем фасада 
и даљим уређивањем старог језгра попут комплетно 
реновираног Великог трга, али тако да се задржи 
традиционални дух Земуна. 

n  Какви су Вам циљеви  и приоритети за наредних 
годину дана?

- Циљ нам је да наша општина заузме оправдано 
високо место на туристичкој мапи Србије и региона. 
Међу приоритетима у раду Скупштине свакако ће 
значајно место имати израда и усвајање стратешких 
докумената, попут стратегије развоја културе и 
стратегије развоја спорта. Свакако велики циљ је и 
отварање завичајног музеја Земуна. У циљу бржег и 
ефикаснијег решавања проблема наших грађана на све 
начине ћемо утицати на побољшање сарадње опшине 
Земун са градским, републичким као и међународним 
институцијама и фондовима. 

За првих 100 дана, нова власт 
у Земуну одржала шест седница 

Скупштине општине Земун, на 
којима су донете важне одлуке
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Заветна Слава 
ОПШтине ЗеМУн

Светковање заветне славе Општине Земун, 
Воздвижења Часног Крста – Крстовдана, почело 
је литургијом у Храму Светог Оца Николаја 
Мириклијског.Свету Архијерејску литургију служили 
су Његова Светост Патријарх српски Гоподин Иринеј 
и многобројно свештенство. Литија предвођена 
Патријархом српским Иринејом прошла је земунским 
улицама. Око пет стотина грађана присуствовало је 
обреду сечења славског колача и свечаној беседи 
коју је изговорио Патријарх Иринеј. ‘’Општина Земун 
се прва на свом путу Светославља вратила традицији 
Славе, Светости празника, у радости народа, и данас 
је са нама Свети Сава и Сви Немањићи’’, рекао је 

Патријарх српски Иринеј, благосиљајући присутни 
народ и беседећи о благослову празника. Председник 
општине Дејан Матић, заменик председника Дамир 
Ковачевић, председник Скупштине општине Ненад 
Врањевац, чланови Већа, начелница Управе Наташа 
Ђукић, директор ЈП ‘’Пословни простор Земун’’ Петар 
Јарић, домаћини славе и кум Милан Надoвеза – Наја, 
имали су посебну част да угосте Патријарха Српског 
Господина Иринеја и великодостојнике Српске 
Православне Цркве. Општина Земун је, поводом 
Славе, угостила грађане Земуна, представнике 
политичких странака, верских заједница и 
многобројне угледне званице. 
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n ‘’Поштовани грађани Земуна, пријатељи, гости,  у славу Крстовдана-  великог 
празника,  у славу Крста - Истине којом почиње нова ера човечанства, данас се 

окупљамо, и то у најлепшој традицији нашег народа, у духу прославе Миланског 
едикта и Цара Константина који је управо носећи Крст победио. Данас ми гледамо 
у будућност, носећи мудрост и искуство прошлости, са новом енергијом, знањем, 

чашћу  и поштењем идемо напред. Честитам нам Заветну славу, да је у благостању 
и миру прослављамо још много година’’ рекао је председник Матић.
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Р А Д О В И  У  З Е М У Н У 

РеКОнСтРУКција 
КОлОвОЗа У Улици 

цаРа ДУШана 
Чланови Већа, општине Земун, Владимир Стојковић и Стеван Родић , обишли су радове на 

реконструкцији тротоара и коловоза у улици Цара Душана. Радови које  изводи ‘’Београд пут’’, протичу у 
најбољем реду. У будућем периоду, планира се наставак радова на коловозу и тротоару.
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Р А Д О В И  У  З Е М У Н У 

ЧиШћеЊе ДивЉиХ 
ДеПОнија У батајници

Општина Земун, у сарадњи са ЈКП ‘’Градска 
чистоћа’’ започела је велику акцију чишћења 
дивљих депонија у Батајници. 

Очишћена је депонија на путу према Новим 
Бановцима, а у плану је уклањање преосталих 
депонија, међу којима је и дивља депонија 
направљена на делу после надвожњака према 
Дунаву.

 Чланови Већа Стеван Родић и Владимир 
Стојковић обишли су поменуте локације 
у Батајници, које су настале немарношћу 
грађана, стихијским и непланираним 
одлагањем смећа и шута.
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Р А Д О В И  У  З Е М У Н У 

РевиталиЗацијA 
тРОтОаРа У 

УгРинОвциМа

У току су радови на ревитализацији и 
реконструкцији тротоара у центру насеља 

Угриновци. Радовима су обухваћене пешачке стазе 
и тротоари, тако да ће пешаци на овим деловима 
централних саобраћајница у Угриновцима имати 

безбеднији и проходнији пут . 
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ОбилаЗаК РаДОва 
У УгРинОвциМа

Председник општине Земун Дејан Матић и 
заменик председника Дамир Ковачевић, обишли су 
радове на асфалтирању окретнице аутобуса у насељу 
Угриновци. За грађане овог дела Земуна три аутобуске 
линије  603, 703 и 711 саобраћају на овој траси и 
по завршетку радова, убрзаће се проток возила и 

повећати безбедност свих учесника у саобраћају. 
‘’Улагање у саобраћајну инфраструктуру, праћење 
потреба грађана и подржавање иницијатива, све су 
то предуслови који подижу квалитет живота и утичу 
на равномеран развој Земуна’’, рекао је председник 
Матић, обилазећи радове.

У општини Земун  
одржан је састанак са 
челницима Саобраћајног 
института ЦИП, а 
тема састанка је била 
сарадња на пројектима 
обезбеђивања пружних 
прелаза на територији 
општине Земун. Састанку 
су поред председника 
општине Земун Дејана 
Матића и генералног 
директора Саобраћајног 
иснститута ЦИП 
Милутина Игњатовића, 
присуствовали и заменик 
председника Дамир 
Ковачевић и Стеван 
Родић, члан Већа општине. 
Пружни прелази налазе се 
на траси Београд – Шид, 
на локацијама у Батајници, 
насељу Шангај и Земун  
Пољу и представљају 
реaлну опасност за све 
учеснике у саобраћају. 

На састанку је наглашена 
потреба да се пројектом 
комплетног уређења 

датих прелаза и критичних 
тачака дуж пруге, повећа 
безбедност и фреквентност 

железничког и друмског 
саобраћаја и обезбеди 
максимална заштита пешака.  

беЗбеДнОСт ПРУЖниХ ПРелаЗа 
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Р А Д О В И  У  З Е М У Н У 

неМаЊина Улица У нОвОМ РУХУ
Члан Већа општине 

Земун Владимир 
Стојковић обишао 
је радове на изради 
тротоара у Немањиној 
улици, у близини 
Музичке школе ‘’Коста 
Манојловић’’. 

Радове изводи 
ЈКП ‘’Београд пут’’ на  
иницијативу општине 
Земун. Уређењем 
тротоара на овом потезу 
омогућиће се несметано 
безбедно кретање 
пешака и  бројних ђака 
који похађају оближње 
школе.

ЗавРШенО аСФалтиРаЊе Дела 
белегиШКе Улице У батајници

Чланови Већа општине Земун Стеван Родић и Владимир 
Стојковић обишли су  завршне радове на асфалтирању 
Белегишке улице и њених кракова у дужини од 700 метара, 
у батајничком насељу Шангај.  

Радове на овом потезу извело је ЈКП ‘’Београд пут’’ и на 
овај начин је вишегодишња иницијатива општине Земун, да 
се насеље уреди добило свој епилог.



 

15ЗЕМУНСКЕ
новине

ПОДела гРаЂевинСКОг 
МатеРијала иЗбеглиМ и 

интеРнО РаСеЉениМ лициМа
У оквиру Пројекта 

подршке локалним 
акционим плановима 
за помоћ у побољшању 
услова живота интерно 
расељених лица, 
Општина Земун, у 
сарадњи са Републичким 
комесаријатом за 
избеглице и миграције, 
поделила је 26 пакета 
грађевинског материјала, 
који садрже различт 
асортиман грађевинског 
материјала, од црепа 
до столарије, и то 17 
избеглим, а 9 интерно 
расељеним породицама са 
територије Земуна.

Уручењу грађевинских 
пакета присуствовали 
су председник општине 
Земун Дејан Матић и 
заменик председника 
општине Земун Дамир 
Ковачевић, који је уједно 
и председник општинског 
Савета за миграције.

Пакети су подељени 
породицама у насељима 
Грмовац, Бусије, 
Угриновци, Алтина, 
Батајница, Земун поље и 
Војни пут.

У СУСРет ОбјавЉиваЊУ 
јавнОг ПОЗива

Градска општина Земун и Делегација Европске уније 
у Републици Србији, потписале су Уговор о донацији, 
којим се финансира Пројекат ‘’Помоћ у грађевинском 
материјалу за избеглице и ИРЛ’’ на територији општине 
Земун.  Пројекат улази у другу фазу реализације и у оквиру 
будућих активности биће расписан ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ  
ПОМОЋИ  У  ГРАЂЕВИНСКОМ  МАТЕРИЈАЛУ  ИЗБЕГЛИЦАМА  
И  ИРЛ (ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ  ЛИЦИМА) НА ТЕРИТОРИЈИ  
ГРАДСКЕ   ОПШТИНЕ  ЗЕМУН.



16 ЗЕМУНСКЕ
новине16 ЗЕМУНСКЕ

Општина Земун је изградњом 
обалоутврде, као капиталног објекта 
добила трајну заштиту од поплавa и нову 
архитектонску целину Кеја, модерно 
шеталиште у дужини од 450 метара. 
Пројекат је  изведен  заједничким улагањем  
општине Земун, Секретаријата за комуналне 
и стамбене послове Града Београда и Јавног 
водопривредног предузећа ‘’Београдводе’’. 
Посебном технологијом спречено je да 
било какви наноси крену према обали, све 
се преусмерава на пловни пут иза Великог 
ратног острва, што у будућности омогућава 
безбедно функционисање пристана за 
бродове. Сви радови који су изведени на 
обалоутврди су по светским стандардима и 
није нарушена амбијентална целина старог 
језгра Земуна.

Дејан Матић, председник општине 
Земун и Милош Миловановић, директор ЈВП 
‘’Београдводе’’ одржали су радни састанак 
у општини, поводом наставка сарадње, 
односно пројеката изградње пристаништа.

Било је речи и o одржавању приобаља, 
заштити обале на потезу територије Земуна 
и истакнута је дугогодишња добра сарадња 
са овим предузећем.

Општина Земун планира да настави 
изградњу пристана за бродове, као 
далекосежне инвестиције у туристички 
потенцијал Земуна, што је уједно шанса за 
инвеститоре, нова радна места, потпуно 
нови квалитет живота Земуна и грађана 
Земуна, али и целог Београда. Израдњом 
пристана, доласком првих бродова, Земун 
ће бити враћен на туристичку мапу Европе, 
са осталим градовима подунавске регије.

Дејан Матић, председник општине Земун и Милош 
Миловановић, директор ЈВП ‘’Београдводе’’ одржали 

су радни састанак у општини, поводом наставка 
сарадње, односно пројеката изградње пристаништа

наСтаваК СаРаДЊе 
Са беОгРаДвОДаМа
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БРИНЕМО И О НАЈМЛАЂИМ 
И О НАЈСТАРИЈИМ ЗЕМУНЦИМА 

САСТАНАК ДИРЕКТОРА ОСНОВНИХ ШКОЛА И 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Председник општине Земун Дејан Матић и 
заменик председника Дамир Ковачевић посетили 
су вртић ‘’Рода’’ у Угриновцима и том приликом 
уручили ДВД плејер и ЛЦД телевизор. Уручењу 
донације присуствовала је и директорка ПУ ‘’Др Сима 
Милошевић’’ Јасмина Боуали Станојковић, која је 
истакла изузетно добру сарању са општином Земун. 
Председник Матић у разговору са запосленима 
указао је на неопходност креирања стратегије развоја 
предшколског система на локалу и пројектовања 
смештајних капацитета.  Било је речи и о унапређењу 
безбедности и заштите деце и објеката. Посета 
Угриновцима била је прилика и да се обиђе ОШ 
‘’Станко Марић’’ и да директорка Радмила Марчић 
упозна руководство општине Земун са уписм првака, 
бројем одељења и иновативних дидактичких 
програма.

У Дому пензионера ‘’Бежанијска коса’’ у Земуну, 
обележен је Међународни дан старих.

Скренута је пажња на проблеме старих особа 
којих у нашој земљи има више од 1,7 милиона. Велику 
захвалност општини  Земун на подршци изразила 
је управница Дома пензионера ‘’Бежанијска коса’’, 
Мирјана Новаков. Свечаности су присуствовали  
председник општиме Дејан Матић, чланови Већа 
општине Земун  Жарко Дроњак и Драган Матијевић.
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Председник општине Земун Дејан 
Матић и члан Већа општине Земун 
Бојан Бајагић задужен за област 
образовања, посетили су основне 
школе ‘’Мајка Југовића’’, ‘’Светозар 
Милетић’’ и ‘’Гаврило Принцип’’, како 
би се упознали са стањем у школама и 
идентификовали потребе и конкретне 
проблеме. Председник Дејан Матић 
уверио је колектив школе „ Гаврило 
Принцип “ да ће општина инсистирати 
код надлежних у Секретаријату града 
Београда и у Министарству просвете, 
да се проблеми што пре реше и  и 
изнађу оптимална решења, како би 
и та школа добила  простор какав 
заслужује. 

Председник оПштине Земун у Посети школама 
мајка југовића, светоЗар милетић и гаврило ПринциП 

донација вртићу рода

Председник општине Земун Дејан Матић и 
заменик председника Дамир Ковачевић посетили 
су вртић ‘’Рода’’ у Угриновцима и том приликом 
уручили ДВД плејер и ЛЦД телевизор. Уручењу 
донације присуствовала је и директорка ПУ ‘’Др Сима 
Милошевић’’ Јасмина Боуали Станојковић, која је 
истакла изузетно добру сарању са општином Земун. 
Председник Матић у разговору са запосленима 

указао је на неопходност креирања стратегије развоја 
предшколског система на локалу и пројектовања 
смештајних капацитета.  Било је речи и о унапређењу 
безбедности и заштите деце и објеката. Посета 
Угриновцима била је прилика и да се обиђе ОШ ‘’Станко 
Марић’’ и да директорка Радмила Марчић упозна 
руководство општине Земун са уписм првака, бројем 
одељења и иновативних дидактичких програма.

у дому ПенЗионера 
‘’Бежанијска коса’’ у Земуну, 
оБележен је међународни 
дан старих

Скренута је пажња на проблеме старих особа којих у 
нашој земљи има више од 1,7 милиона. Велику захвалност 
општини  Земун на подршци изразила је управница Дома 
пензионера ‘’Бежанијска коса’’, Мирјана Новаков. Свечаности 
су присуствовали  председник општиме Дејан Матић, чланови 
Већа општине Земун  Жарко Дроњак и Драган Матијевић.
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ДиРеКтОРи 
СРеДЊиХ 

ШКОла на 
СаСтанКУ КОД 
ПРеДСеДниКа 

ОПШтине

На позив председника општине Земун Дејана 
Матића одржан је састанак са директорима средњих 
школа, коме су присуствовали Бојан Бајагић, члан 
Већа општине Земун и представници Одељења за 
друштвене делатности и привреду задужени за  област 
школства. Директори школа указали су председнику 
на потешкоће и проблеме са којима се сусрећу, од 
кровне реконструкције објеката, опремљености 
школа, набавке адекватне рачунарске опреме, 
безбедности ђака и објеката. Оно што нарочито 

отежава рад професора је прекобројност ученика у 
одређеним одељењима,  док за неке  профиле нема 
заинтересованих ученика. Директори су сагласни да је 
потребан заједнички наступ општине Земун и школа на 
одређеним пројектима.  ‘’На територији Земуна данас 
је активно девет средњих школа и општина Земун, 
као локална самоуправа,  чији је један од примарних 
задатака брига о будућности наше деце,  настоји 
да створи адекватне услове за учење, као и њихов 
напредак’’ рекао је председник Матић.
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Разлог посете било је изналажење решења за 
премештање Службе хитне помоћи из простора 
Здравствене станице и подизање кавлитета примарне 
здравствене заштите, нарочито у сегменту педијатрије, 
сходно потребама предшколских и школских 

установа. ‘’Циљ нам је да свако насеље у Земуну 
добије обједињен систем здравствене заштите, али 
и да помогнемо ватрогасно – спасилачкој служби и 
екипама Хитне помоћи да  буду мобилније’’, истакао је 
председник Матић.

МлаДи леКаРи У ПОСети ОПШтини

Председник општине Земун са 
сарадницима угостио је лекаре Ивану 
Кушић и Николу Симовића. Ови млади 
стручњаци провели су десет месеци 
на стажу у КБЦ ‘’Земун’’, где су кроз 
одговарајућу праксу стекли неопходна 
искуства за даљи лекарски позив. 
Гости Земуна су на градском конкурсу 
за пријем лекара и медицинског 

особља, од 780 кандидата били међу 
60 најбољих и након завршеног 
стажирања, наставили су да волонтирају 
у КБЦ ‘’Земун’’, са надом и жељом да 
управо у тој еминентној установи 
наставе своју каријеру и усавршавање. 
Сусрет са председником општине 
Земун Дејаном Матићем, замеником 
председника Дамиром Ковачевићем 

и саветником председника за 
координацију са грађанима Стевом 
Татловићем, била је прилика да се 
укаже на недефинисан статус младих 
лекара-стажиста, недостатак новца за 
пријем нових стручњака у здравствене 
институције, иако  постоји потреба 
за пријемoм нових лекара свих 
специјалности.

ОбилаЗаК ЗДРавСтвене Станице 
батајница и аМбУланте УгРинОвци
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У општини Земун приређен је пријем за 
младе кошаркаше КК ‘’Земун’’, који су својом 
игром помогли да кадетска репрезентација 
Србије на Европском првенству освоји 
сребрну медаљу. ‘’Земун је поносан што 
има такве играче који су показали да имају 
кавлитет за будућа првенства, медаље, 
тимски дух и срчаност по којој смо као нација 
препознатљиви’’, рекао је председник Матић 
поздрављајући играче, тренере и руководство 
клуба. Пријему у кабинету председника 
присуствовао је и Милосав Стаменов, члан 
Већа општине. Првенство старог континента 
одржано је у Украјини, а наши кадети су 
показали завидан таленат и велики потенцијал 
који је нарочито исказан у финалној утакмици 
са репрезентацијом Шпаније.

вицеШаМПиОни евРОПе У ОПШтини

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У ОПШТИНИ ЗЕМУН

‘’СлУШајте МаМа и тата, ЖелиМ СеСтРУ ил’ бРата!’’  
Та порука је била центар програма који су, у 

општини Земун,  приредили малишани вртића 
‘’Цврчак’’ и ученица ОШ ‘’Сава Јовановић – 
Сирогојно’’  Јана Бабић са рецитацијом ‘’Осмех’’. 
У атмосфери радости и неизмерне енергије, 
чланови Већа општине Земун Бојан Бајагић, 
Гаврило Ковачевић и Владимир Стојковић, као 

и начелница Управе Наташа Ђукић, поздравили 
су најдраже госте општине Земун и пожелели 
им извеснију будућност и безбрижне дане. Ми 
морамо бити увек ту за вас, да вас разумемо, 
саслушамо, a што је  најважније, ту смо да вам 
помогнемо да остварите Ваше потребе и жеље’’ 
рекао је Бојан Бајагић. 



22 ЗЕМУНСКЕ
новине

Председник општине Земун Дејан 
Матић, примио је у свом кабинету 
Предрага Перуничића, државног 
секретара у Министарству омладине 
и спорта, Слободана Бранковића, 
генералног секретара Атлетског 
савеза Србије и Горана Радоја, из 
Атлетског клуба ‘’Младост’’. 

Разговарали су о унапређењу 
атлетског спорта у општини Земун и 
побољшању услова у којима тренирају 
млади атлетичари. У мају ове године, 
општина Земун, Атлетски савез Србије 
и Атлетски клуб ‘’Младост’’ потписали 
су Уговор о релизацији програма – 
промоције и развоја атлетике у основним 
школама и клубовима под називом 
‘’Дечији атлетски програм’’. Донацијом 
опреме из програма дечије атлетике 
за децу узраста од првог до четвртог 
разреда основне школе, општина Земун 
се уписала у листу локалних самоуправа 
које су се придружиле програму развоја 
школског спорта.

ПОбОЉШаЊе УСлОва За 
РаЗвОј атлетиКе У ЗеМУнУ
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Дан ПОРОДиЧне РеКРеације 

Под покровитељством општине Земун, а у 
организацији Асоцијације Спорт за све, у суботу 21. 
септембра одржан је дан дружења и спорта за децу, 
родитеље, баке, деке и пријатеље.... Парк пријатељства, 
на Земунском кеју био је полигон забаве, дружења, 
вежбе, спорта, музике.

На бини су се смењивали различити спортски и 
рекреативни прикази, од анимације за децу, преко 
гимнастичких вежби Соколског друштва Батајница, до 
рагби утакмице клуба ‘’Земун’’.

 Присутне је поздравио је Милосав Стаменов, члан 
Већа општине Земун и истакао важност рекреације, 
која је неопходна активност, али и начин да децом и 
пријатељима проводимо време у природи и једни 
другима будемо узор.

По препоруци спортских радника, боравак у 
природи, лагана шетња и сет рекреативних вежби 
представљају најбољу терапију у превенцији 
психосоматских болести изазваних стресом.
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ПУтУјУћа иЗлОЖба О ДОбРиМ 
ЉУДиМа У СтаРОј КаПетанији

У организацији Јеврејске општине 
Земун отворена је изложба под 
називом ‘’Путујућа изложба о добрим 
људима’’. Изложба је посвећена 
нејеврејима који су за време Холокауста 
спасавали Јевреје на територији 
бивше Југославије- носиоцима 
високог израелског признања 
‘’Праведници међу народима’’. Овом 
дирљивом догађају присуствовали 
су представници дипломатског кора, 
свештенство, представници Савеза 
јеврејских општина Србије, научни и 
културни радници Земуна и Београда. 
Изложбу у галерији Стара капетанија 
отворио је министар просвете, науке 
и технолошког развоја проф. др 
Томислав Јовановић, који је поручио 
да је изложба доказ да постоје добри 
људи и да нам је свима будућност 
извеснија јер смо удружени у добру. 
Испред Јеврејске општине Земун, 
као аутори изложбе и публикације, 
присутне су поздравили Ненад и Милан 
Фогел, затим Александар Нећак и др 
Рубен Фукс, председник СЈОС. . ‘’Ово су 
приче о обичним људима, радницима, 
сељацима, чиновницима који су били 
јунаци, хероји свог народа, понос 
човечанства и светлост у ужасу рата и 
девастације цивилизације’’, истакао је 
члан Већа Бојан Бајагић, делегиран од 
стране председника општине Дејана 
Матића. 
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ОбнОва ЗавиЧајнОг МУЗеја
Секретар Секретаријата за 

културу града Београда Катарина 
Живановић и директор Музеја 
града Београда Даница Јововић-
Продановић, посетиле су општину 
Земун. Радном састанку, који је 
одржан на иницијативу председника 
Дејана Матића, присуствовао је 
и Милосав Стаменов, члан Већа 
општине Земун. Тема сусрета била је 
обнова Завичајног музеја у Земуну, 
чија су врата за све посетиоце нашег 
града затворена преко дванаест 
година. Учесници састанка сагласили 
су се, да се без обзира на ограничена 
буџетска средства, мора пронаћи 
начин и у сарадњи са градским 
и републичким институцијама, 
помогне и убрза завршетак радова 
на обнови чувене Спиртине куће. 
У том смислу биће организован 
састанак коме ће присуствовати 
представници Министарства културе 
РС, Секретаријата за културу града 
Београда, Музеја града Београда и 
општине Земун. 

 Општина Земун је инсталирала 
видео надзор, противпровалну и 
противпожарну заштиту, а на основу 
пројекта који је израдио Музеј 
града Београда. Највећи проблем 

у обнови музеја јесу  нестручно 
изведени радови на интарзији 
паркета и  постављање радијатора, 
у амбијенту грађевине из половине 
XIX века. 
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У оквиру европског пројекта ‘’Клуб будућих дипломата’’, подржаног 
и од Уједињених нација, делегација букурештанске гимназије 
‘’Јон Некулче’’ посетила је општину Земун. Посету Србији и Земуну 
организовали су Друштва српско-румунског пријатељства и Земунска 
гимназија, са циљем продубљивања сарадње и размене искустава 
у регионалној сарaдњи. Домаћин, заменику директора гимназије из 
Букурешта Виктору Дружинину, ‘’младим дипломатама’’ и директору 
Земунске гиманзије Милошу Бјелановићу, био је заменик председника 
општине Земун Дамир Ковачевић. Гости Земуна имали су прилику да 
се упознају са наслеђем и знаменитостима Земуна, као и  развојем 
општинске управе чији континуитет сеже до 1751. године.

Овај сусрет  први је корак у креирању заједничких пројеката из 
домена регионалне сарадње и преузимања примера добре праксе, 
коју је Румунија имала на путу ка Европској унији.

ОтПРавница ПОСлОва 
аМбаСаДе венецУеле 

ДР Дија наДеР Де ел анДаРи, 
У ПОСети ЗеМУнУ 

Разговарало се о конкретним акцијама и догађајима 
које ће Амбасада Венецуеле организовати у сарадњи са 
општином Земун. Један од предлога је организовање 
‘’Дана љубави природе Венецуеле и Србије’’, када ће 
Амбасада Венецуеле и општина Земун посадити дрвеће у 
близини званичне резиденције.

ПОСета бУКУРеШтанСКе гиМаниЗије
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ОбелеЖен Дан авијације 
Поводом Дана авијације, Команда ваздухопловства 

и противваздухопловне одбране приредила 
је пригодну свечаност у летњој башти Дома 
ваздухопловства у Земуну. На позив команданта 
генерал-мајора Ранка Живака, свечаности су 
присуствовали  Милосав Стаменов, Станислав Кулачин 
и Стеван Родић, чланови Већа општине. Дан  рода 
авијације обележава се у знак сећања на 2. август 

1893. године, када се први пут званично помиње 
ваздухопловство у тадашњој српској војсци. 1912. 
године тадашњи војни министар Радомир Путник, 
потписао је одлуку о оснивању Ваздухопловне 
команде. Србија је била једна од 15 земаља у свету 
која је имала ратно ваздухопловство и једна од пет 
држава које су користиле авијацију у Балканским 
ратовима.
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Делегација иЗ ПаРиСКОг     ДиСтРиКта ПитО У ЗеМУнУ 

Општина Земун угостила је делегацију француског 
града Питоа ( Puteaux), са којим још од давне 1956. године 
има пријатeљске односе у склопу асоцијације градова 
Жумелажа. 

Грaдоначелница Сесил Рено, Винсен Франши, 
задужена за област образовања, културе, спорта и 
омлaдине, Бернард Гонасиа, задужен за економски развој, 
као и госпођа Мишел Рошиа задужена за међународну 
сарaдњу боравили су у Земуну, како би обновили сарадњу 
управо у тим областима за које су задужени.

Домаћини пријатељима из Питоа били су Ненад 
Врањевац, председник Скупштине ГО Земун, чланови 

Француска 
у Земуну
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Делегација иЗ ПаРиСКОг     ДиСтРиКта ПитО У ЗеМУнУ 

Већа Бојан Бајагић, Милосав Стаменов и Стеван Родић, Марија 
Зекић, шеф кабинета и Цвјетко Стевановић испред Спортског 
савеза Земуна.

У срдачном разговору и дружењу говорило се о 
конкретним видовима сарадње који се свакако могу остварити 
на пољу културе, у оквиру међународних догађаја, попут  
Фестивала монодраме и пантомиме, или у делу екипног и 
појединачног спорта, са Кошаркашким клубом ‘’Земун’’, рафтинг 
клубом ‘’Лиман’’ или у палети борилачких спортова...

‘’Велика нам је част што можемо да Вам презентујемо 
потенцијале које има Земун, у његовој културној историји, 
гастрономији и туризму. Опредељеност општине Земун у 

правцу развоја туризма, као економске гране потврђена је 
улагањем у инфраструктуру и пројектом изградње пристана 
за туристичке бродове’’ рекао је Ненад Врањевац, председник 
Скупштине ГО Земун.

Пито је кварт Париза, познат као 21. париска општина 
и француски Менхетн, познат широм света по стакленим 
небодерима и футуристичком архитектуром, крунисаном 
‘’Великом капијом –Еспланадом’’ која затвара чувени 
краљевски потез Лувр.

Пито је једна од економски најразвијенијих дистрикта 
Париза и Француске, са 34 хиљаде предузећа и више од 66 
хиљада запослених.
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 СаРаДЊа ОПШтине и 
КОМУналне ПОлиције 

Председник општине Земун Дејан Матић сусрео се 
са Небојшом Томићем, начелником Комуналне полиције 
Града Београда. 

Тема разговара била је унапређење сарадње у циљу 
одржавања комуналног реда на територији општине 
Земун.

Сарадња Одељења за инспекцијске послове општине 
Земун и Комуналне полиције највише се огледа у 

спречавању уличне продаје, заштити животне средине, 
спречавњу оштећења фасада историјских здања, 
споменика културе и свих објеката графитима. 

Председник Матић и начелник Томић, сагласни су 
да је сарадња међу општинским и градским службама 
неопходна нарочито у превентивном деловању и 
успостављању комуналног реда, што је свакако интерес 
свих грађана.
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УСПеШна аКција 
ДОбРОвОЉнОг ДаваЊа КРви 

Челници општине Земун, 
радо се одазивају акцијама 
добровољног давања крви. У оквиру 
традиционалне сарадње коју негује 
градска општина Земун са Службом за 
трансфузију крви КБЦ Земун у фоајеу 
општинског здања, руководство 
општине дало је крв, за оне којима 
је најпотребнија. Тој хуманој акцији 
присуствовао је председник 
општине Дејан Матић, руководство 
општине Земун, припадници војске, 
запослени у општинској Управи, као 
и грађани Земуна који су се одазвали 
у великом броју. Према извештају 
прим. др сци. Весне Либек, начелника 
Службе за трансфузију КБЦ Земун, 
прикупљено је више од 70 јединица 
крви. Докторка Либек се захвалила  
општини Земун на дугогодишњој 
и успешној сарадњи, а грађанима 
на солидарности. Стручњаци 
саветују  добровољно давање крви, 
јер је здраво и препоручљиво за 
организам.  Мушкарци крв могу дати 
на свака три, а жене на свака четири 
месеца.



ЗЕМУН ИДЕ НАПРЕД!

ВОДИЧ ЗА ГРАЂАНЕ
Г Р А Д С к Е  О П Ш Т И Н Е  З Е М У Н

И Н Ф О

ГРАДскА 
ОПШТИНА ЗЕМУН

Магистратски трг бр.1,
www.zemun.rs

zemun@zemun.rs
info@zemun.rs

радно време: 8-16 часова, 
16 -18 часова (суботом 8-12) 

- матичар и шалтер овере

Централа 2198-323, 3778-400
кабинет председника 3778-401
Општинско веће 3778-439
начелник Управе ГО Земун 
 3778-404
писарница 3778-460
Овера преписа, 
потписа и рукописа 3778-484
Матичари  3778 -452

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

БаТајнИЦа, Митраљетина2 
 7870-058
УГрИнОВЦИ, 
крњешевачка 4 8409-542
нОВа ГаленИка, Момчила 
радивојевића 34-36 2100-511
ЗеМУн пОље, Фрање крча 1 
 3753-818

ОПШТИНСКА УПРАВА

служба правне помоћи 3778-473
Борачко инвалидска 
заштита 3778-561
повереништво за збрињавање 
прогнаних и избеглих лица 
 3778-565
Друштвене делатности 3778-577
канцеларија за младе 3778-515
канцеларија лер 3778-554
Имовинско-правни послови 
 3778-503
Грађевинско-комунални 
послови 3778-518

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Грађевинска инспекција 3778-575
комунална инспекција 3778-579
јп ‘’пословни простор
Земун’’, Магистратски трг 1 2610-369
пореска управа - филијала 
Земун, Главна 30 2618-358
Магистратски трг 1 3778-631
полицијска станица Земун, 
Велики трг 2 2811-011
Центар за социјални рад 
Земун, александра Дубчека 2 
 2193-979
Завод за здравствено осигурање, 
испостава Земун 
Господска 25 2617-449
Црвени крст Земун, 
савска бб 3161-880
први основни суд нови Београд, 
Булевар Михајла пупина 16 
 3190-207
судија за прекршаје Земун,
Господска 8 2610-529

КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
јкп ‘’Инфостан’’ Земун, Др 
недељка ерцеговца 27 2612-335
епс-еДБ- јавно осветљење Земун, кеј 
ослобођења 15 3161-061
јпк ‘’Водовод и канализација’’ погон 
Земун, светозара Милетића 12,  
 2617-430, 
 3606-606 (00-24h)
јкп ‘’Зеленило Београд’’ погон Земун, 
М. Бурсаћ бб, 2601-739
јкп ‘’Градска чистоћа’’ Земун, 
Угриновачка 223 2610-722

КУЛТУРА
Библиотека свети сава, 
петра Зринског 8 2618-146
позориште лутака пИнОкИО, 
карађорђева 9 2691-715
Опера и театар МаДленИјанУМ, 
Главна 32 3162-533
Туристички центар Земун 
Змај јовина 14 2611-008

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

кБЦ Земун, Вукова 9 3772-666

кБЦ Бежанијска коса, 
аутопут 26 3010-777

Институт за здравствену заштиту 
мајке и детета србије ‘’Др Вукан 
Чупић’’, н. Београд, радоја Дакића 6-8, 
 3108-247

Медицинска лабораторија Инеп, 
Банатска 31б 2610-126

Дом здравља Земун, раде кончара 46 
 2195-422

Здравствена станица’’Доњи град’’, 
авијатичарски трг 7 3167-166

Диспанзер за ментално здравље 
одраслих, лазара саватића 3а, 
 2614-542

Диспанзер за ментално здравље деце, 
Топличка 8 2616-288

Здравствена станица Батајница, 
Митраљетина 1 7870-047

амбуланта Земун поље, 
Душана Маџарчића7 3753-956

амбуланта нова Галеника, 
Момчила радивојевића 34 197-011

амбуланта Угриновци,  
Богдана стојсављевића бб 8409-596

амбуланта Бусије 
- парохијски дом, 
епископасаве Трлајића 2 3774-902

Дежурна апотека, Главна 34 2618-582

Ветеринарска амбуланта Земун, 
новоградска 37 2610-142

ГРАД БЕОГРАД

Град Београд - Градска управа служба 
за комуникације и координацију 

односа са грађанима Бео-ком сервис 
Тиршова 1/IV  3605-811 

Бесплатни позиви 
0800-110-011 (07.00-22.00) 

факс 3605-609 
e-mail: bks@beograd.gov.rs

комунална полиција Мекензијева 31, 
Оперативни центар (00-24) 

2453-158, 2453-159


