


ЗЕМУНСКИ НОТАРИ

Од 1. 9. 2014. на територији 

општине Земун почиње са 

радом пет јавнобележничких 

(нотарских) канцеларија, који 

према чл. 82. Закона о јавном 

бележништву („Службени 

гласник РС“, бр.31/2011;85/2012

;19/2013;55/2014) су надлежни 

да саставе и овере следеће 

уговоре:

  Уговор о купопродаји, 
размени и поклону 
непокретности; 
  уговор о хипотеци и 
заложна изјава; 
  уговор о доживотном 
издржавању; 
  уговор о уступању и 
расподели имовине за 
живота; 
  брачни уговор, уговор о 
деоби заједничке имовине 
супружника и ванбрачних 
партнера.

Јавни бележници (нотари) су:

  Јелена Милошевић, 
Светосавска 14
  Нина Штиглић, 
Карађорђева 2
  Владан Радикић, 
Карађорђева 1б
  Данка Царић,  
22. Октобра 7
  Наташа Говедарица, 
Булевар Николе Тесле 30

СЕРВИС ГРАЂАНА
ВОДИЧ КРОЗ ОПШПТИНСКУ УПРАВУ

ГРАДСКА ОПШТИНА 

ЗЕМУН
Магистратски трг 1

11080 Земун
www.zemun.rs

@Opstina_Zemun
www.facebook.com/ 
OpstinaZemun

www.youtube.com/user/
GradskaOpstinaZemunwww.zemun.rs

Приземље

УСЛУЖНИ 
ЦЕНТАР

РАДНО ВРЕМЕ 
понедељак – петак 
7:30-15:30 часова

Оверавање потписа, 
рукописа и преписа 

7:30 - 18:00 часова
Суботом 

8:00  - 12:00 часова, 
матичар за пријаву смрти 

* Због ефикаснијег обављања посла 
и боље услуге отворен је шалтер 
број 14. за бесплатно попуњавање 
образаца

Високо приземље, 
канцеларија бр. 20

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ПРИЈЕМ ГРАЂАНА

ТЕЛЕФОН:  
011/ 3168-088

РАДНО ВРЕМЕ:  
понедељак – петак 
9:00 - 15:00 часова

kancelarija.za.gradjane@zemun.rs

Високо приземље, 
канцеларија број 15

ПРАВНА 
ПОМОЋ

ТЕЛЕФОН:  
011/3778-472; 011/3778-473

РАДНО ВРЕМЕ: 
понедељак – петак 

09-14 часова 

*Само за грађане са територије 
Oпштине Земун

II спрат, канцеларија број 77
ТЕЛЕФОН 011/3778-535

РАДНО ВРЕМЕ 
понедељак – петак 
7:30 – 15:30 часова

ТЕЛЕФОН 011/3778-554
Ваша питања можете поставити 

у електронској форми, 
попуњавањем апликационог 

формулара на порталу
https://portal.beograd.gov.rs/bic

III спрат,  канцеларија број 86

ТЕЛЕФОН 011/3778-515
РАДНО ВРЕМЕ 

понедељак – петак 
07:30-15:30 часова

kancelarijazamlade@zemun.rs

kancelarijazavolontere@zemun.rs

III спрат
ТЕЛЕФОН 011/2610-369

ФАКС 011/2610-239
ppzemun@gmail.com

ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМУН“
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Оснивач и издавач:  
Градска општина Земун

 Главни и одговорни уредник: 
Андријана Кукољ

Заменик уредника: Дејан Шкаљац
Издавачки савет „Земунских новина“
Председник: Александра Павићевић
Заменик председника: Јелена Трудић

Дизајн: Душан Олуић

Фото - насловна страна:  

Уметнички атеље Чубрило

ОЧУВАЊЕ ВЕРЕ И 
НЕИМАРСКЕ ТРАДИЦИЈЕ

СТРАНА 20

КУЛТУРА
СТРАНА 22

ЗНАЊЕ 
ЗА БУДУЋНОСТ

СТРАНА 25

ЗЕМУНСКИ КЛИНЦИ 
И ПРИНЦЕЗЕ

СТРАНА 26

ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ДО ЛЕПШЕГ 
ЗЕМУНА

СТРАНА 27

ЗА ЗДРАВИЈИ 
ЗЕМУН

СТРАНА 28

СПОРТ И ЗДРАВИ 
СТИЛОВИ ЖИВОТА

СТРАНА 30

У РАЗГОВОРУ СА ДЕЈАНОМ 
МАТИЋЕМ, ПРЕДСЕДНИКОМ 
ОПШТИНЕ ЗЕМУН СТРАНА 4

РАВНОМЕРНИ 
РАЗВОЈ СВИХ 
ДЕЛОВА ЗЕМУНА 

СТРАНА 6

ПРАЗНИК ОПШТИНЕ 
- 5. НОВЕМБАР

СТРАНА 12

МЕЂУНАРОДНЕ И 
ПРИВРЕДНЕ САРАДЊЕ

СТРАНА 14

ВАНРЕДНА ОДБРАНА 
ОД ПОПЛАВА

СТРАНА 16

ДА СЕ 
НЕ ЗАБОРАВЕ…

СТРАНА 18

САДРЖАЈ Број 327 / Новембар 2014.
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СВЕ ШТО РАДИМО ДЕО ЈЕ 
ПРОГРАМА РАВНОМЕРНОГ 

РАЗВОЈА ЗЕМУНА, А ТИМЕ И 
БОЉИХ УСЛОВА ЖИВОТA

   2014. година је по свему 
судећи била тешка, како је 
Ви видите?

Година која је на измаку није 
била ни мало лака за Србију, па 
тако ни за нашу општину. Дух 
солидарности и јединства који 
смо показали, борећи се са 
поплавама, дао нам је нови елан 
да истрајемо на путу реформи 
које води Влада Србије. Били смо 
у обавези да доносимо тешке, али 
важне одлуке. Захваљујући доброј 
сарадњи са Градом Београдом, и 
свим институцијама које су под 
његовим окриљем, успели смо да 
решимо велики број проблема. 
Ослушкујући потребе грађана 
Земуна и свакодневним радом на 
терену, мојих сарадника и мене, 
започети су и завршени битни 
пројекти који су резултирали 
стварањем бољих услова живота. 
Циљ нам је да и у будућности будемо Сервис свих 
грађана, а свесни смо тога да је то једино могуће 
напорним радом и комуникацијом са грађанима.
Никада не смемо заборавимо да смо ми, људи које су 
они бирали да воде општину, ту због њих и њихових 
потреба.

   Споменули сте пројекте и решавање проблема, 
шта бисте издвојили?

Сарадњом и одговорношћу општине, јавних 
предузећа и Града Београда нашим најмлађим 
суграђанима, нашој будућности, успели смо да 
поклонимо нова, реконструисана, безбедна, модерна 
и функционална места за игру и рекреацију, као што 
су дечија игралишта у насељима Алтина, Бусије и 

у централном делу Земуна. По 
први пут, после пола века, седам 
земунсих улица су по први пут 
добиле асфалт. Улице у Батајници 
и Угриновцима су реконструисане, 
а поред асфалта у некима од 
њих одрађени су и тротоари и 
ивичњаци како би се безбедност 
пешака подигла на виши 
ниво. Радовима су обухваћена 
евидентирана оштећења и у 
централним земунским улицама. 
Наше најлепше шеталиште, 
Земунски кеј краси нова расвета, а 
захваљујући иницијативи општине 
Земун неке улице у насељу Грмовац 
су по први пут добиле осветљење. 
Доказ да радимо на побољшању 
комуналне инфраструктуре је и 
изградња кишног колектора у 
Земун пољу, а ја искрено верујем да 
ћемо на тај начин трајно отклонити 
проблем изливања канализације. 
Обновљен је плато куле Гардош и 

историјска целина средњовековне трврђаве, почев 
од степеништа, преко зелених површина па све до 
расвете која ће допринети да Кула, симбол Земуна, 
засија у свом пуном сјају. 

   Шта грађани Земуна могу да очекују у 
наредном периоду?

Грађани су наши партнери у остварењу циља 
да Земун буде модеран, функционалан град, са 
развијеном просветном, здравственом, социјалном 
и културном мрежом. Део наше стратегије је и 
обезбеђивање бољих услова за школовање како 
основаца, тако и средњошколаца, а отварањем 
нових обданишта у насељима Алтина и Батајница 
омогућићемо боље услове за одрастање и најмлађима. 

„Бити на челу општине 
Земун је велика част за моје 
сараднике и мене лично, али 

и велика одговорност 
да наставимо све оно 

што је и започето“

Дејан МАТИЋј
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Сарадњом и одговорношћу општине, јавних предузећа и Града Београда 
нашим најмлађим суграђанима, нашој будућности, успели смо да поклонимо 

нова,  безбедна, модерна и функционална места за игру и рекреацију

а
о
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Утврдили смо и приоритете здравствених 
институција, чиме ћемо се водити како бисмо 
побољшали њихове услове и капацитете. 

Чека нас и нова фаза изградње пристана за 
бродове, који се наслања на изграђени објекат 
обалоутврде. Део канализационе мреже биће 
одрађен у насељима Алтина и Батајница, 
као и у неким улицама у централном делу 
општине. Планирана је изградња водоводне 
мреже у Грмовцу, а грађани који живе 
у приградским насељима Земуна ће 
имати прилику да легализују постојећу 
водоводну мрежу, уз најбоље могуће 
услове које смо договорили 
са ЈП „Београдски водовод и 
канализација“. Покренута је 
иницијатива за постављање 
колекторско-црпне станице 
која ће решити проблеме 
грађана у насељима Батајница, 
Бусије и Угриновци. План 
развоја општине свакако 
обухвата и реконструкције 
постојећих игралишта, 
али и изградњу нових на 
местима где их до сада 
наши најмлађи суграђани 
нису имали. Санација 
коловоза  представља 
један од приоритета, а 
списак улица којима је 
неопходна реконструкција или 
асфалтирање је послат градским 
дирекцијама и ми се искрено 
надамо да ће нам и наредне године 
већи део бити одобрен и одрађен.

Положај Земуна нам даје могућност 
да развијемо нашу општину у правцу 
туризма и услуга, а изградњом 
инфраструктуре привућићемо 
нове инвестиције и тиме 
обезбедити суграђанима 
нова радна места, јер је то 
будућност Земуна. 

Захваљујући доброј сарадњи са градом 
Београдом, и свим институцијама које 

су под његовим окриљем, успели смо 
да решимо велики број проблема
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САНАЦИЈА 
КОЛОВОЗА 

У ЗЕМУНУ
Радовима су обухваћена 

евидентирана оштећења што 
подразумева крпљење ударних 
рупа и санацију асфалтних 
пукотина, као што је пример 
у Главној улици где су радови 
завршени у фебруару. Завршено 
је асфалтирање улице Џесија 
Овенса (насеље Алтина)  и улице 
Проте Јефтимије Ивановића 
(насеље Бусије), на делу од 

Земунске до улице Мојсија 
Лазаревића (насеље Бусије),  
где је поред коловозних трака 
урађен и тротоар што доприноси 
безбедности свих учесника у 
саобраћају.  У дужини од 200 
метара реконструисана је  
Полошка улица у Земун пољу и 
улице Мале Међе и Сунцокрета 
у Батајници. Завршена је 
и санација саобраћајница, 

у насељу Угриновци, која 
је обухватила радове на 
реконструкцији и асфалтирању 
Крњашевачке улице, дела 
Београдске, Земунске и 
улице Славка Голубовића, а 
асфалтирана је и улица 6. нова 
у насељу Грмовац. Обезбеђена 
је и обнова саобраћајне 
инфраструктуре у централним 
деловима Земуна и то у улицама 
Цара Душана, Филипа Вишњића, 
Првомајској и Булевар Николе 
Тесле (део), док су у Алаској 
улици, поред асфалтирања, 
урађени и тротоари.  Санација 
канализационе инсталације у 

Општина Земун покренула је иницијативу за санацију и 
реконструкцију оштећених коловоза и  саобраћајница у сарадњи 
са Секретаријатом за саобраћај града Београда и ЈКП „Београд пут“. 
Радови који се изводе део су ширег плана обнове инфраструктуре и 
саобраћајница на територији општине.
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БРИГА О 
ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

У току ове године, у ОШ «Гаврило 
Принцип» санирани су тротоари 
око саме школе, урађена је нова 
громобранска мрежа,а у сарадњи 
са Градом обновљени су тоалети и 
кров зграде. Ограда са капијом и 
замена олука били су неопходни ОШ 
«Петар Кочић», док је ОШ «Бранко 
Пешић» добила нове подове, с 
обзиром да су постојећи били у јако 

лошем стању. Како би се безбедност 
школе подигла на виши ниво у 
ОШ «Сава Јовановић - Сирогојно» 
постављене су решетке на врата и 
прозоре. Батајничка школа «Бошко 
Палковљевић ПИНКИ» имала је 
потребу за унутрашњим уређењем 
објекта у којем време проводе 
предшколци, а поред тога одрађена 
је и реконструкција крова. Општина 
ће и у наредном периоду наставити 
да помаже основне школе са 
своје територије, а све у циљу 
обезбеђивања бољих услова за 
земунске ученике.

САНИРАН ПРИЛАЗ 
ВАТРОГАСНОЈ СТАНИЦИ

Општина Земун санирала 
је прилаз и паркинг простор 
за ватрогасна возила, чиме су 
побољшани услови рада и опште 
безбедности на територији Земуна.

Станислав 
КУЛАЧИН
- члан Већа општине Земун -

Задужен за:
Комуналну инспекцију, односе са 

Комуналном полицијом, комунални 
ред на територији општине, уличну 

расвету, асфалтирање – улица 
и тротоара, паркинг просторе, 

зелене површине, паркове, водовод и 
канализацију.

stanislav.kulacin@zemun.rs

улици 22. октобра обезбедиће 
становницима овог дела Земуна 
трајно решење проблема 
урушавања асфалта услед 
подизања нивоа подземних вода. 

Градоначелник Београда 
Синиша Мали отворио је 18. 
септембра радове на асфалтирању 
улице Војни пут, на делу који 
повезује Крајишку улицу и Војни 
пут. Том приликом је истакао:  

“И поред тешке финансијске 
ситуације, одговорном политиком 
градске власти покушавамо 
да помогнемо и олакшамо 
свакодневни живот у граду, а ово 
је само један од примера за то. 
Уређиваћемо паркове и тргове, 
гледаћемо да испунимо све што 
смо и обећали како би показали 
људима да свакодневно бринемо 
о њима“.

Општина Земун покренула 
је иницијативу за замену 
стубова јавне расвете дуж 
Земунског кеја. Радови су 
започети крајем септембра 
2014. године, а планирано 
је да буду завршени до 
краја октобра. Пројекат 
чија је оквирна вредност 11 
милиона динара финансирају 
ЈКП „Јавно осветљење“ и 
„Електродистрибуција Београд“. Приликом обиласка радова председник Матић 
је истакао да је замена стубова на Земунском кеју, најлепшем шеталишту у 
Београду, део широког плана који општина има, а односи се на замену, поправку 
и постављање расвете на целој територији Земуна. Као потврду његових речи 
14. октобра започети су радови на допуни јавне расвете у улици 4. нова у насељу 
Грмовац како би се побољшало постојеће осветљење, а тиме и безбедност 
грађана и саобраћаја на овој деоници. 

Нова расвета
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У току је изградња саобраћајнице Северна тангента 
у оквиру које је предвиђен мост преко Дунава Земун 
– Борча. По речима стручњака то ће бити најбржа 
саобраћајна комуникација за читав теретни саобраћај 
којим се повезује Банат са остатком Србије. Изградњом 
Северне тангенте стварају се услови за повезивање два 

будућа моста преко Дунава и усмеравање саобраћаја 
ка Зрењенинском и Панчевачком путу, као и боља 
повезаност насеља на левој страни Дунава са општинама 
Земун и Нови Београд. На овај начин стварају се услови за 
развој овог дела града као и равномернија дистрибуција 
теретног и путничког саобраћаја.

Мост Земун - Борча

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА

Запуштено дечије игралиште 
у Горњоградској улици радници 
ЈКП „Зеленило Београд“ су у 
потпуности санирали у фебруару 
2014. године.  

Игралиште је прекривено 
гумом, бетонским плочама у боји, 
уграђени су баштенски ивичњаци, 
зид са клупама, нове ђубријере, 
клупе са наслоном и метални 
стубићи, како би зелена површина 
била заштићена од несавесних 
возача. Оно што је најмлађим 

суграђанима и њиховим 
родитељима најбитније уграђени 
су најмодернији дечији реквизити, 
који дизајном и квалитетом 
задовољавају стандарде 
безбедности.  У марту месецу 
уређено је старо,руинирано и 
оштећено дечије игралиште у 
Новоградској улици. Монтирани 
су различити реквизити, 
пењалице, клацкалице и 
љуљашке, а због безбедности деце 
постављена је гумена подлога. 

На предлог председника 
општине Дејана Матића, крајем 
августа месеца,  започета је 
реконструкција дечијег паркића 
у насељу Бусије. Део пројекта 
„Наш паркић“ реализују Удружење 
„Еколошки покрет Земун“ и 
компанија „НИС“  који имају за 
циљ побољшања услова живата 
свих малишана у овом насељу. У 
току су и реконтрукције дечијих 
игралишта у Охридској улици и у 
насељу Алтина. 
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НОВА ТРАФОСТАНИЦА У 
НАСЕЉУ ПЛАВИ ХОРИЗОНТИ

На иницијативу 
општине Земун радници 
„Електродистрибуције 
Београд“ инсталирали су нову 
трафостаницу у насељу Плави 
хоризонти.  Грађани овог насеља  
више неће имати проблема у 
снабдевању, што је до сада био 
случај, нарочито у зимском 
периоду.

ПОДЕЛА ПОМОЋИ 
ИЗБЕГЛИМ, 
ПРОГНАНИМ И ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

Општина Земун у сарадњи са 
Комесаријатом за избеглице и 
миграције, у току 2014. године, 
помогла је избегле, прогнане и 
интерно расељене породице 
на својој териотрији. Почетком 
године 100 најугроженијих 
породица добило је 
хуманитарне пакете хране, 
док је у мају месецу подељено 
10 пакета грађевинскоg 
материјалa. У циљу помоћи 
домаћинствима која су 
претрпела штету од поплава 
општина Земун поделила је 150 
пакета хране. Новчану помоћ 
добило је око педесет породица, 
а на име помоћи за набавку 
огрева, за предстојећу зиму, њих 
још 25 најугроженијих. 

Изградња кишног колектора 
у насељу Земун поље

Колектор „Земун Поље – Дунав“ је 
највећи колектор кишне канализације 
у Републици Србији, чија је уговорена 
вредност радова 3 милијарде динара 
бруто. Дужина колектора је 3.530 метара.  
Његовом изградњом трајно ће се решити 
проблем евакуације атмосферских вода у 
Дунав за насеља Батајница, Земун Поље и 
привредне зоне „Горњи Земун“. Изградњом 
овог колектора значајно ће се побољшати 
еколошка и санитарна заштита, а 
истовремено и обезбедити урбанизација 
простора и развој целокупног подручја. 
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ПРАЗНИК ОПШТИНЕ 
5. НОВЕМБАР

Београд је ослобођен првог 
новембра, а чета Дунавске 
дивизије ушла је у Земун петог 
новембра 1918. године. То је 
био дан велике радости за  
Земунске Србе и све остале 
слободољубиве житеље Земуна. 
Ослобођење је симболично 
обележено искрцавањем 
Српске војске из лађе, седам 
минута до поднева. Од тада 
Земун, у оквиру Матице Србије, 

отпочиње свој културни, 
економски, духовни и сваки 
други развој.

Од 1997. године, општина 
Земун обележава 5. новембар  
као Празник општине,  
Свечаном седницом Скупштине 
градске општине пригодним 
програмом. Том приликом 
председник општине 
уручује јавна 
признања 

лауреатима. Носиоци Повеља 
за грађанске заслуге са 
медаљом – почасни и заслужни 
грађанин Земуна и Повеља о 
пријатељству са кључем Земуна, 
бирају се преко Јавног конкурса, 
објављеног у дневној штампи 
и на сајту општине, али поред 
овог вида оглашавања општина 
шаље позив свим друштвеним 
и приватним организацијама да 
дају своје предлоге. На основу 
добијених предлога Комисија 
за јавна признања даје предлог 
Скупштини.

Уласком у Земун, давне 1918. године, Српска војска 
извојевала је слободу за свој народ, за Земун. Дан 
ослобођења Земуна у Првом светском рату и дан када је 
после два века престала владавина Хасбуршке монархије 
у нашим крајевима је историјски датум за општину Земун. 
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈАОД 1997. ГОДИНЕ НЕКИ 
ОД ДОБИТНИКА ЈАВНИХ 
ПРИЗНАЊА БИЛИ СУ:

  Његова Светост Патријарх српски 
Господин Иринеј 

  Анатолиј Карпаров, шаховски 
велемајстор и првак Света у шаху

  Позориште лутака „Пинокио“

  Земунска гимназија

  ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“

  Александар Каракашевић, 
стонотенисерска школа

  Општинска организација инвалида 
рада Земун

  Предшколска установа „Др Сима 
Милошевић“

  Иван Бекјарев, глумац

  Њ.Е.Г  Тошио Цунозаки, амбасадор 
Јапана у Србији

  Породица Јелић – ЈУ ГРУПА

  Библиотека „Свети Сава“

  Њ.Е.Г. Александар Васиљевич 
Конузин, амбасадор Руске 
Федерације у Србији

  Команда ваздухопловства и 
противваздухопловне одбране

  СВЕБОР Савез Београд 
и многи други.

70. ГОДИНА 
ОД OСЛОБОЂЕЊА ЗЕМУНА

Општина Земун и Општински одбор СУБНОР-а Земун приредили су 
21. октобра Свечану академију поводом обележавања седам деценија 
од ослобођења Земуна, у Дому ваздухопловства. 

У свечаном делу програма два 
хора који чине млађи и старији 
ученици Музичке школе „Коста 
Манојловић“ отпевали су сплет 
партизанских и руских песама. КУД 
„Седмица“ извео је сплет игара из 
Срема и Шумадије, а ученици ОШ 
„Светозар Милетић“ приредили 
су пригодан рецитал. Председник 
општине Земун Дејан Матић 
поздравио је присутне борце и 
представнике јавног живота Земуна 
и Београда и истакао:“Данас, после 
сто година од почетка Првог светског 

рата и седам деценија од херојске 
победе над фашизмом, дужни смо 
да кажемо нашој деци, колико скупо 
су наши преци платили слободу. 
Никада не смемо заборавити да је 
јединство у борби против фашизма 
цивилизацијска тековина на којој 
почива савремена уједињена Европа 
којој и сами тежимо“. 

Делегација општине је 22. октобра 
положила венац на споменик Палим 
борцима у Народноослободилачком 
рату, који се налази на 
Авијатичарском тргу у Земуну.
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ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ 
МЕДЛИНГА ЗЕМУНУ

Посета делегације 
Медлинга наставак је 
недавног сусрета градова 
асоцијације Жумелажа, 
одржаног у Медлингу од 26. 
до 30. јуна, када је општина 
Земун свечано потписала 
Повељу Жумелажа са 
још шест европских 
градова асоцијације. Том 
приликом се разговарало 
о будућој сарадњи у 
области културе, спорта, 
омладинских активности, 
сарадње на пољу туризма и 
економије. Учествовали су 
градови Пито (Француска), 
Велетри (Италија), 
Офенбах (Немачка), Косзег 
(Мађарска), Еш-сур-алзете 
(Луксембург), Земун (Србија) 
и Медлинг (Аустрија). Један 
од показатеља искреног 
пријатељства био је видљив 
када је управо из ових 
градова упућена помоћ 
угроженима у поплавама 
и када су Земуну упућена 
писма подршке, праћена 
конкретном помоћи у новцу 
и роби.

Представници аустријског града Медлинга били су гости 
општине Земун, а добродошлицу им је приредио председник 

Скупштине општине Земун Ненад Врањевац
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„ОПШТИНА ЗЕМУН И НЕМАЧКА ПРИВРЕДА 
- МОГУЋНОСТИ ПРИВРЕДНЕ САРАДЊЕ“

У организацији општине Земун и Делегације 
немачке привреде у Србији, у мају 2014. године, у 
скупштинској сали организован је сусрет између 
земунских привредника и предузетника и немачке 

привреде под називом „Општина Земун и немачка 
привреда – могућности привредне сарадње“. На скупу 
је присуствовало шездесет реномираних земунских 
компанија, агенција, пружилаца туристичких услуга...

Амбасадор Грузије 
Давид Бакрадзе

Давид Бакрадзе, Амбасадор 
Грузије у Београду, посетио је 
општину Земун и са Ненадом 
Врањевцем, председником 
Скупштине општине, разговарао је о 
потенцијалној сарадњи.  Сагласили 
су се у оцени да су културолошке 
сличности и новија историја Србије 
и Грузије полазне тачке у размени 
искустава и развоју пријатељских 
односа међу народима.

Исламска заједница Србије 
Председник општине Земун Дејан 

Матић угостио је муфтију србијанског 
мр Мухамеда еф. Јусуфспахића и 
земунске имаме. По речима ефендије 
Јусуфспахића исламска заједница 
у Земуну једна је од најбројнијих на 

територији Београда и делује у три 
џемата – локалне заједнице у Батајници, 
Бачком иловику и Земун Пољу.

Делегација Љубљане
Делагација састављена од 

просветних радника љубљанских 
школа и представника Града 
Љубљане били су гости Земуна. 
Том приликом су се упознали са 
историјом Земуна и у ОШ „Лазар 
Саватић“ разменили су искуство 
у концепту безбедности ђака у 
саобраћају. 

Представници Израелске фирме
Председник општине Дејан 

Матић угостио је Нира Макдасија, 
регионалног менаџера за Србију 
компаније ИБЦ (Industrial Buildings 
Corporation) која заједно са ЈЕЦ (Je-
rusalem Economic Corporation) гради 
први малопродајни парк у Београду. 
У прву фазу радова инвестирано 
је 22,2 милиона евра, а ново радно 
место наћи ће преко 300 суграђана. 
Осим малопродајног објекта, 
концепт куповине „паркирај и купи“  
подразумева и изградњу парка 
забаве са посебним садржајем за 
децу и програмима који трају током 
целе године.

Делегација Турских 
привредника

Халил Јарлиган испред „Uzman 
holding”, турске компаније која окупља 
21 предузеће специјализовано 
за област грађевине и пратећег 
сектора са српским партнерима 
жели да наступе на тржишту Србије 
и то у области грађевинарства, 
инфраструктуре и енергетских 
пројеката са применом најновијих 
технолошких достигнућа и високих 
еколошких стандарда. Представници 
турске компаније изразили су жељу 
да управо представљање српском 
тржишту започну пројектом на 
територији општине Земун. Заменик 
председника општине, Дамир 
Ковачевић истакао је спремност 
општине Земун да буде на услузи 
будућим инвеститорима и помогне у 
неопходним процедурама.

У 2014. ГОДИНИ ЗЕМУН СУ ПОСЕТИЛИ...
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ШТАБ ЗА 
ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ

Председник општине Земун 
Дејан Матић, као командант 
Општинског штаба, заједно са 
својим сарадницима, Полицијском 
станицом Земун, Војском 
Србије, Ватрогасно-спасилачким 
јединицама, Домом здравља 
Земун, Црвеним крстом Земун 

и Водопривредним предузећем 
„Галовица“ свакодневно је 
обилазио критичне тачке на 
територији наше општине. Сва 
расположива механизација 
усмерена је у насеља Алтина, 
Батајница и Угриновци где је 
стање било најкритичније. 

Штаб за ванредне ситуција је био 
у сталној комуникацији са Градским 
штабом и јавним комуналним 
предузећима како би превентивно и 
благовремено могао да одреагује на 
сваку промену стања на терену, а све 
у циљу спашавања људских живота и 
њихове имовине. 

Обилне падавине и снажан циклон који су захватили цело 
Балканско полуострво, у мају 2014. године, као последицу 
изазвали су изливање и подизање нивоа река на територији 
целе Србије. Од тренутка када је Влада  прогласила увођење 
стања ванредне одбране од поплава, општина Земун, као и друге 
општине и градови на простору Србије, формирала је Штаб за 
ванредне ситуације.

Синиша Мали, градоначелник 
Београда у више наврата посетио 

је општину Земун, са својим 
сарадницима, како би се уверио да је 

стање под контролом и да временске прилике 
не могу да доведу до изненадних ситуација. 

Крајем маја месеца, на Земунском кеју, изграђен је 
заштитни појас у дужини од 650 метара од ресторана 
„Венеција до Хидробазе. Захваљујући брзом одазиву 
волонтера,  њих око пет стотина,  и радницима јавних 
комуналних предузећа Земун је био спреман да одоли 
врху поплавног таласа. Градоначелник Београда и 
председник општине Дејан Матић обишли су  наредних  
дана „одбрамбени зид“  сачињен од 500 кубика песка у 
џаковима како би се уверили да је Земун заштићен од 
евентуалног, наглог, подизања нивоа Дунава, што се на 
срећу свих нас није догодило.

Посета градоначелника Београда 
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Представе за децу 
угрожену поплавама

У организацији општине Земун, у прихватним центрима,  
одржане су дечије позоришне представе, кловновски и 
мађионичарски перформанс, како би се свим малишанима, из 
угрожених подручја, улепшао боравак. Представе су изводили 
кловнови Биби и Модо из „Кофер театра“,позориште „Пеђолино“ 
и кловн Алекс.

ОБИЛАЗАК БЕОГРАДСКОГ ЗООЛОШКОГ ВРТА
Хуманитарно удружење „Срби за Србе“ и општина Земун 

организовали су обилазак зоолошког врта за 30 деце која су са 
родитељима били смештене у прихватном центру „Павиљони“. 

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ У ШКОЛАМА
Пред пуном салом ОШ „Михајло Пупин“ организован је 

хуманитарни концерт за помоћ општини Крупањ. Учесници 
концерта били су ученици школе, КУД „Јана“, гостујуће КУД из 
Крупња и уметница Мира Васиљевић са пратећим вокалима. 
У ОШ „Мајка Југовић“ одржан је хуманитарни турнир у шаху 
у коме су учествовали земунски основци. Сва средства 
прикупљена у овим акцијама упућена су најгуроженијима у 
општини Крупањ. 

ДОБРОТВОРНИ КОНЦЕРТ БЕОГРАДСКИХ МУЗИЧАРА
У циљу прикупљања новчане помоћи за угрожене у 

поплавама београдски музичари, у организацији општине, 
одржали су хуманитарни концерт на бини ресторана 
„Венеција“. Сав прикупљени новац уплаћен је за помоћ 
најугроженијим породицама.

ПОСЕТА УГРОЖЕНИМА У ОБРЕНОВЦУ
Заменик председника општине Дамир Ковачевић, посетио 

је три угрожене породице у месној заједници „Велико поље“ у 
општини Обреновац. Том приликом уручена је лична донација 
господина Ковачевића која је обухватила намештај, хигијенске 
пакете, опрему за бебе, пелене и воду. 

ПОМОЋ КРУПЊУ, ПОЖЕГИ И БАЈИНОЈ БАШТИ
Од почетка елементарне непогоде, општина Земун је 

прикупила разне видове донација у роби којима је свакодневно 
снабдевала све прихватне центре на својој територији, али 
је и крајем маја конвој помоћи послала општинама које су 
претрпеле катастрофалне штете. Неопходну помоћ грађанима 
Крупња, Пожеге и Бајине баште уручио је Драган Матијевић, 
члан Већа општине .

ХУМАНОСТ 
НА ДЕЛУ

Збрињавање угрожених 
породица из поплављених подручја

Током целокупног трајања стања Ванредне одбране 
од поплава, општина Земун је поред праћења стања на 
терену, збрињавала и евакуисане грађане из Обреновца и 
Барича. Прихватни центри су формирани, у кратком року, 
на неколико локација у Земуну. Захваљујући грађанима 
Земуна, привредницима и компанијама који су показали 
велику солидарност, одговорност и хуманост, у кратком 
року је обезбеђена велика количина хуманитарне помоћи 
(храна, вода, млеко, пелене, опрема за бебе, хигијенска 
средства, одећа, обућа, ћебад...). Велика захвалност се 
дугује свим Земунцима који су долазили у општину и 
нудили различите видове помоћи, од превоза, смештаја за 
угрожене па до волонтирања у прихватним центрима.
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ПОМЕН ЖРТВАМА  
Поводом обележавања завршетка Другог светског рата 

и Дана победе над фашизмом, 9. маја, положени су венци и 
одржана је комеморација испред Споменика ослободиоцима 
Земуна. Помену су присуствовали представници СУБНОР-a, 
члан Већа Драган Матијевић и бројни грађани.  
У организацији СУБНОР-а на истом месту 7. 7. 2014. одржана 
је комеморација и полагање венаца поводом обележавања 
Дана устанка народа Републике Србије.
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  ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТA
У знак сећања на страдале 

Јевреје из Земуна, одржана је 
комеморација на Јеврејском 
гробљу испред меморијалног 
споменика. Представници јеврејске 
заједнице, потомци настрадалих 
и грађани Земуна присуствовали 
су помену. Испред општине Земун 

венце је положио председник 
општине Дејан Матић и изразио 
посвећеност општине да буде део 
једног својеврсног историјског 
сведочења о обичним људима, који 
су били јунаци свог народа и понос 
човечанства у ужасу Другог светског 
рата.

ОБЕЛЕЖЕНА 
СТОГОДИШЊИЦА 
ОСЛОБОЂЕЊА ЗЕМУНА 

Поводом обележавања 
стогодишњице од ослобођења 
Земуна, 10. септембра, одржана 
је комеморација на којој су 
присуствовали Савез удружења 
потомака ратника Србије 1912-
1920, потомци бораца, члан 
Већа Драган Матијевић испред 
општине Земун и многобројни 
грађани. 

„ОНИ СУ ПАЛИ 
НЕПОБЕЂЕНИ“

У организацији Удружења 
бораца и ратних војних 
инвалида ратова од 1990. године 
општине Земун, 26. 9. 2014. 
одржан је помен погинулим 
борцима испред споменика 
„Они су пали непобеђени“ у 
Косовској улици. 
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ОСВЕШТАЊЕ ТЕМЕЉА 
ЦРКВИ У НАСЕЉУ НОВА 

ГАЛЕНИКА И БАТАЈНИЦА

ДАМИР КОВАЧЕВИЋ, 
заменик председника општине Земун

„Ови свети храмови свакако 
ће представљати места сабрања 
православних житеља ових делова 
Земуна. Наша жеља је још од 2004. године 
да у свим деловима општине, у сваком 
насељу, подигнемо православне храмове, 
обогатимо верски садржај и удовољимо 
духовним потребама грађана. Градећи 
храмове, изграђујемо себе и настављамо 
неимарску традицију нашег Земуна“!

Обнова фрушкогорских 
манастира

Његово преосвештенство Епископ 
сремски Василије посетио је Земун 
почетком године,  том приликом 
представио је пројекат обнове 
фрушкогорских манастира и свих 
драгоцености које манастирске 
ризнице чувају и позвао све 
председнике општина намесништва 
Епархије да саучествују у овом пројекту 
од националног значаја.

„Општина Земун је поносна на културно-
историјско наслеђе које има, а најзначајнији део 
материјалне баштине управо чине православни 
храмови стари неколико векова“! Овом изјавом је 
председник општине Земун Дејан Матић, почетком 
2014. године, најавио освештање темеља цркви у два 
велика насеља на територији наше општине.  

Храм, у централном делу насеља Нова Галеника, 
који је започет у славу Божију освештањем земљишта 
и крста у августу 2013. године, благословио је Његова 
Светост Патријарх српски Господин Иринеј. Годину 
дана касније земунско свештенство, многобројни 
верници и заменик председника општине Дамир 

Ковачевић присуствовали су освештању темеља ове 
цркве  посвећене Светим мученицима Вери, Нади, 
Љубави и мајци им Софији и примили су благослов 
Патријарха Иринеја уз речи:“Нека је благословен 
данашњи дан, нека су благословени крстови и ови 
темељи данас“.

Месец дана касније, у насељу Шангај, у Батајници 
Епископ сремски Василије освештао је темеље 
Храма Светог Јована Шангајског. Место и крст на 
коме ће се градити храм освештани су 2012. године.
Том приликом Владика Василије беседио је о значају 
изградње храмова, јер по његовим речима,  они 
представљају идентитет и дух православног народа.

Након освештања земљишта и крста 2012/2013 године, освештани су и темељи који ће 
представљати светионик православља и испуњења жеља народа насеља Галеника и Шангај 

да се у тим местима подигне православна светиња
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Светом архијеријском литургијом, литијом кроз централне улице Земуна и обредом 
сечења славског колача обележена је заветна слава општине Земун

КРСТОВДАН
ЗАВЕТНА СЛАВА 

ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Светковање заветне славе општине Земун, 

Воздвижења Часног Крста – Крстовдана, почело 
је литургијом у Храму Светог оца Николаја 
Мирликијског. Свету архијеријску литургију 
служили су Његова Светост Патријарх српски 
Господин Иринеј и многобројно свештенство.

Литија предвођена Патријархом Иринејом 
прошла је централним земунским улицама, 
до зграде општине Земун на Магистратском 
тргу. Око пет стотина грађана присуствовало 
је обреду сечења славског колача и свечаној 
беседи коју је изговорио Патријарх Иринеј 
речима: “Свим Србима где год били, благословен 
овај дан на који нас је Господ окупио. Нека нас 
сила и благодат прати у Светом крсту – украсу 
божанском“.

Председник општине Земун Дејан Матић, 
заменик председника Дамир Ковачевић, 
председник Скупштине општине Ненад 
Врањевац, руководство општине и кум славе 
Синиша Ерцеговчевић имали су посебну 
част да угосте Његову Светост Патријарха 
Српског Господина Иринеја, великодостојнике 
Српске православне цркве, грађане Земуна и 
многобројне угледне званице.
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ЦВЕТНА 
АЛЕЈА 

ЗЕМУНА
Градска 

општина Земун 
је и ове године, 
традицинално, 
организовала 
акцију „Цветна 
алеја Земуна“. Циљ 
овог такмичења 
је да се подстакну 
сви који живе и 
раде у Земуну да 
своје окружење 
претворе у оазу 
зеленила. Завршна 
свечаност и 
проглашење 
победника 
одржано је у 
фоајеу општине уз 
присуство учесника 
и бројних гостију. 

Дани европске баштине у Земуну

 Ове године тема је била 
„Језик и писменост“, која је за 
циљ имала скретање пажње 
широј јавности на значај 

писмености језика. У библиотеци 
„Свети Сава“, Књижевни клуб 
„Иво Андрић“ и ОШ „Сутјеска“, 
приредили су различите 

програме, док су ђаци Земунске 
гимназије и ОШ „Лазар Саватић“, у 
просторијама својих школа, узели 
активно учешће у обележавању 
ове манифестације.  

Изложбом у галерији „Стара 
капетанија“, под називом „Од 
табула ансата до Мунзе конза“, 
завршени су „Дани европске 
баштине“ у општини Земун.

Обележавање ове манифестација одржава се, сваке године у 
септембру, у око 50 европских земаља. Сарадњом општине Земун, 
Секретаријата за привреду и културу Града Београда и Туристичке 
организације Београда организовани су „Дани европске баштине“ 
и у Земуну. 
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ПРЕДСТАВА ЗА МЛАДЕ
У сарадњи општине и Дома 

ваздухопловства у Земуну одржана 
је бесплатна представа за младе „Кад 
Београд спава“ у извођењу Позоришта 
аматера Батајница ПАБ – склониште у 
театру, у марту месецу.

ДАНИ РУСКОГ И АНИМИРАНОГ 
ФИЛМА У ЗЕМУНУ

У организацији ГО Земун и 
Руског дома у Београду, крајем маја 
месеца, у свечаној сали приказани 
су филмови „Кнез Владимир“ 
и „Адмирал“. Док је поводом 
обележавања Европског фестивала 
анимираног филма „Балканима 2014“, 
1. октобра приређена предпројекција 
анимираних филмова за децу, на којој 
су присуствовали ученици основних 
школа у Земуну.

39. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ 
МОНОДРАМЕ И ПАНТОМИМЕ

Под покровитељством општине 
Земун и Министарства културе и 
информисања, на сцени луткарског 
позоришта „Пинокио“ одржан је 39. 
Међународни фестивал монодраме 
и пантомиме. Догађај је био 
хуманитарног карактера и приход од 
продатих карата намењен је обнови 
поплављених подручја.

„ЗЕМУНСКИ ВИНСКИ ТРГ“
У организацији Удружења 

„Српско вино“ одржана је дводневна 
манифестација под називом „Земунски 
вински трг“ на којој се представило 20 
винарија. 

„ВРЕМЕПЛОВОМ ПО ЗЕМУНУ“
У марту месецу одржана је 

презентација „Времепловом по Земуну“, 
са пратећим уметничким програмом, 
у Дому „Др Драгиша Витошевић“ 
захваљујући сарадњи општине Земун, 
Удружења пензионера и Туристичким 
друштву Земуна. Крајем августа 
месеца, станари Дома, по десети пут су 
приредили ликовну колонију на којој су 
учествовале особе са инвалидитетом и 
чланови Удружења ликовних уметника. 

ПРОЈЕКАТ „МОЈА ШКОЛА“
Од стране “Seven music“ продукције, 

а уз подршку општине Земун, 
реализован је пројекат „Моја школа“ 
у децембру 2013. године. Музичко 
такмичење у којем су учествовале 
све средње школе на територији 
Земуна, организовано је у четири фазе 
приликом којих су ђаци средњих школа 
снимили аудио и видео материјал који 
су сами бирали. Као финални део своје 
нумере извели су у сали Опере и театра 
„Мадленијанум“, а главну награду 
понели су ученици Медицинске 
школе „Надежда Петровић“, на основу 
попуњених анкета. 

Лето у Земуну
Сваке године, у току летњих месеци, општина Земун и Туристички 

центар Земуна се труде да пригодним програмима обогате културни 
живот својим суграђанима. На летњој позорници Земунског кеја, у 
јулу и августу месецу одржане су различите музичке вечери почев од 
ренесансне, преко латино музике па до перкусионистичке радионице 
и наступа савремених играча. Традицонално, на позорници код Куле 
Гардош,  организују  се позоришне представе за одрасле и децу, 
концерти и  радионице за најмлађе. По први пут ове године, у програм 
„Лета на Гардошу“ увршћене су и пројекције  филмова. Туристички 
центар Земуна, као носилац ове манифестације, се труди да из године у 
годину обогати програм  како би задовољио укусе свих посетиоца.

Шест величанствених проналазача
У организацији општине Земун одржана је изложба иноватора са 

пратећом презентацијом проналазака и презентација Центра за трансфер 
технологија, у Скупштинској сали. Своје најзначајније радове изложили су 
проналазачи, добитници међународних признања и чланови академије 
проналазача у земљи и иностранству.

Под покровитељством 
председника општине, у 
просторијама Удружења 
пензионера Земун одржана је 
изложба ручних радова поводом 8. 
марта – Међународног дана жена. 
Пензионери из општине Вождовац су 
се  прикључили овој манифестацији 

и заједно са пријатељима из Земуна, 
своје радове наставили су да излажу  
у фоајеу ГО Земун до средине 
марта. У октобру месецу Удружење 
пензионера Земун организовало је 
изложбу слика Удружења уметника 
„АБ“, поводом 70. година од 
ослобођења Земуна.

У оквиру сарадње 
између Јеврејске општине 
Земун и Центра јеврејске 
културне баштине Синагога 
Марибор у Кули Гардош 
21. октобра отворена је 
документарна изложба 
„Опростите нам, опростите 
нам, Ви мртви“. Изложбу која 
је ставила у фокус јеврејског 
војника на Сошком фронту 
током Првог светског рата 
отворио је амбасадор 
Словеније у Србији Франц 
Бут. 

Рукотворине Удружења пензионера 

„Јеврејски војници на Сошком фронту“
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ИЗЛОЖБЕ И 
РАДИОНИЦЕ

У приземљу куле 
Гардош налази се Галерија 
уметничке фотографије, у 
којој се не плаћа котизација 
за излагање, а намењена 
је првенствено младим 
ауторима фотографије. На 
првом спрату биће студио 
за проучавање и снимање 
појединачних и породичних 
портрета у црно-белој боји 
и свим другим дигиталним 
техникама. У самом атељеу 
налази се школа, односно 
секција за проучавање 
фотографије за основце, 
од петог до осмог разреда. 
Други спрат, овог изузетног 
амбијента, је у припреми 
за сталну поставку 
електродинамичких модела 
Милутина Миланковића, 
у вези са сменом ледених 
доба. Последњи спрат 
куле биће резервисан за 
новинарску редакцију коју 
ће чинити ученици старијих 
разреда основних школа, а 
који ће се бавити екологијом 
и биологијом Дунава која 
обухвата територију општине 
Земун.

УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА 
ГАРДОШ КУЛЕ

Општина Земун и Центар 
за очување амбијенталне 
целине Кула – Гардош, 
у сарадњи са Градом 
покренули су иницијативу 
за уређење платоа унутар 
остатака средњовековне 
тврђаве. Уређење 
подразумева поплочавање 
платоа, постављање 
нових клупа, мобилијера, 
канти за ђубре и уређење 
зелених површина. Радови 
обухватају и уређење 
паркинг простора, 
формирање наменског 
паркинга за бицикле, 
постављње скулптуре – 
чесме, ревитализацију 
приступних степеништа и 
допуну расвете.

„Према, провереним изворима из Будимпеште, постоји седам 
миленијумских споменика, који се налазе на седам различитих локација 
по Европа и сви су потпуно различите архитектуре. Поред наше, 
Земунске куле, овакви историјски споменици постоје у Украјини и 
Румунији, и у  два града у Мађарској и Словачкој“, објашњава Ђорђе 
Чубрило, Чувар Гардош куле.

Захваљујући иницијативи коју је покренула породица Чубрило, подршци 
општине Земун,Заводу за заштиту споменика, Секретаријату за привреду и 
енергетику Београда и донацијама  великог броја појединаца,  претходних 
неколико година, урађене су многобројне реконструкције на самој кули. 
Захваљујући новом, обновљеном , изгледу Миленијумске куле, преко 20 
000 туриста из целог света долазе у Земун, при чему она постаје туристички 
центар овог дела града и омиљена панорамска тачка изнад Дунава.

ЧУВАР ЗЕМУНСКЕ 
ТРАДИЦИЈЕ

Кула на Гардошу 
представља визуални 

и историјски симбол 
Земуна, а у народу је 

позната и под називом 
Миленијумска кула или 

кула Сибињанин Јанка 
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН 
МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Општина Земун и библиотека 
„Свети Сава“, пригодним програмом, 
обележили су Светски дан матерњег 
језика – 21 фебруар. „Језик је прва 
карика у стварању и очувању властитог 
идентитета“, рекао је између осталог 
Милосав Стаменов, члан Већа. 

ДОНИРАН СОФТВЕР 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

Владимир Стојковић, члан већа 
општине Земун донирао је лиценциран 
антивирус програм „F-Secure” 
Електротехничкој школи „Земун“, којим 
је заштићена комплетна рачунарска 
опрема ове школе.

„ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“
Под покровитељством општине 

Земун, а у организацији Ауто-мото 
клуба „Јединство“, у априлу 2014. 
године, одржана је 45. општинска 
смотра „Шта знаш о саобраћају“ у ОШ 
„Светозар Милетић“. На овогодишњој 
смотри 148 ђака из 15 основних школа, 
са подручја Земуна, радило је тестове 
о познавању саобраћајних прописа 
и у вожњи бицикла на полигону 
спретности и сналажењу у саобраћају. 

ПРЕВЕНЦИЈА ПАТОЛОШКОГ 
КОЦКАЊА

Општина Земун, уз подршку Града 
Београд, организовала је едукативну 
радионицу поводом пројекта „Превенција 
патолошког коцкања“, у октобру месецу у 
великој сали у Косовској улици. Учесници 
радионице били су ученици трећег и 
четвртог разреда Медицинске школе 
„Надежда Петровић“.

ЕКОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ
Удружење „ИДА“, уз подршку 

општине Земун, је у оквиру пројекта 
„Сада знам да рециклирам“,

организовала еколошку едукативну 
радионицу у ОШ „Мајка Југовић“ 
и ОШ „Гаврило Принцип“. Ученици 
су учествовали у дизајнирању и 
обележавању картонских кутија које се 
сада користе у школама за селекцију 
отпада. У школским двориштима су 
постављена и два контејнера офарбана 
у жуту и плаву боју за одлагање ПЕТ 
амбалаже и папира.

Владимир 
СТОЈКОВИЋ
- члан Већа општине Земун -

Задужен за:
Школство – основно, средње, 

више и високо образовање, омладину, 
вртиће, превоз деце, односе са верским 

заједницама, локалну стратегија 
развоја и  локалне акциони планове.ра

vladimir.stojkovic@zemun.rs

НАГРАДЕ ЗА 
НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ

Градска општина Земун, традиционално је, у јулу 2014. 
године,  организовала свечану доделу општинских признања 
и награда за све основце и средњошколце који су добитници 
диплома „Вук Караџић“ и победнике међународних, 
републичких и градских такмичења.

Међу награђенима су и ученици 
правно-биротехничке школе 
„Димитрије Давидовић“ који су на 
Републичком такмичењу у симулацији 
суђења једногласном одлуком 
проглашени за најубедљивије. Поред 
екипног тријумфа, ученици ове школе 
понели су и појединачне награде за 
најбољу симулацију судије, тужиоца и 
оптуженог.

Општина Земун, у складу са 
својим надлежностима, подржала 

је ученике основних и средњих 
школа обезбедивши им материјална 
средства за надокнаду трошкова 
путовања и превоза. Музичка школа 
„Коста Манојловић“ имала је своје 
представнике  на међународним 
такмичењима у Летонији,Паризу  и 
Македонији. ОШ „Станко Марић“ и  
ОШ „Петар Кочић“, представљали 
су Мирко Божић и Никола Савић на 
републичком такмичењу из физике 
одржаног у Крушевцу.

Матуранти су се окупили испред 
зграде општине, где их је поздравио 
председник Скупштине општине 
Ненад Врањевац, одакле су заједно, 
прошетали земунским улицама до 
Великог трга где су уз ноте валцера 
започели матурски бал, уз подршку 
плесне школе „Baila conmigo“. 

ПРВИ ЗЕМУНСКИ БАЛ 
МАЛИХ МАТУРАНАТА
Општина Земун је ове године по први пут организовала 
манифестацију „Први земунски бал малих матураната“!



ЛУТКАРСКА 
ПРЕДСТАВА 
ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ

Позориште лутака 
„Пинокио“ у сарадњи са 
општином Земун крајем 
фебруара 2014. омoгућили 
су ђацима првацима да по 
први пут погледају луткарску 
позоришну представу 
заједно са својим другарима 
и учитељицама.

ДЕЧИЈА УСКРШЊА 
ИЗЛОЖБА

Традиционално, у 
општини Земун, одржана је 
изложба цртежа и осликаних 
дрвених јаја у организацији 
Удружења „Пријатељи 
деце Земуна“.  Најбољим 
предшколцима, основцима и 
средњошколцима подељене 
су појединачне и колективне 
награде.

ПРЕДСТАВА 
„ДЕВОЈКА ЦАРА 
НАДМУДРИЛА“

Ученици ОШ „Петар 
Кочић“, ОШ „Сутјеска“ 
и ОШ „Горња Варош“ 
имали су прилику да 
се радују  позоришној 
чаролији представе 
„Девојка цара надмудрила“. 
Кроз заједнички рад са 
институцијама и невладиним 
сектором општина Земун 
се труди, већ годинама, да 
пружи квалитетнији живот 
најмлађим суграђанима.

ПЕЂОЛИНО ЗА ДЕЦУ
У организацији општине 

Земун на Омладинском 
платоу Пеђолино је деци 
поклонио причу о пролећу, 
радости и о сновима који се 
остварују.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 
У ЗЕМУНУ

Ове године ‘’Дечија недеља’’  посебну пажњу посвећује 
остваривању што повољније климе за остваривање  права 
сваког детета,  да одраста у породичном окружењу, као и 

оснаживању породице, у складу са релевантним међународним и 
националним документима и позитивним прописима

У фоајеу Градске општине 
Земун, а у организацији Удружења 
„Пријатељи деце Земуна“ одржана 
је изложба дечијих радова 
насталих у Летњој радионици 
„Израде предмета од коже“ и са 
ликовног конкурса под називом 
„Свако дете срећног лица чува 
једна породица“ који је уједно и 
мото овогодишње манифестације.  
Председник Удружења Иван 
Илијин Мицко поделио је дипломе 
и награде заслужнима и захвалио 
се свим учесницима на подршци 
и доприносу. Испред општине 

малишане и њихове родитеље 
поздравио је Владимир Стојковић, 
члан Већа. 

U оквиру  манифестације 
‘’Дечија недеља’’ организован је 
Дан отворених врата за земунске 
малишане. Том приликом  
приређен је пријем у Кабинету 
председника општине Земун. У 
дружењу и разговору са замеником 
председника општине Земун 
Дамиром  Ковачевићем, деца су 
износила своја мишљења, питања и 
предлоге, своја очекивања, о томе 
како живе, шта им треба. 



Акција чишћења земунског кеја
Једнодневна акција чишћења земунског кеја на потезу од 

ресторана „Венеција“ до сплава „Маринеро“ реализована је у 
јулу 2014. године

Захваљујући доброј сарадњи општине 
Земун и ЈКП „Градска чистоћа“ очишћене 
су зелене површине и уклоњен је отпад 
који свакодневно остављају шетачи. 
Представници Канцеларије за волонтере 
и Канцеларија за младе, поред учешћа у 
акцији, делили су и едукативни материјал 
о заштити животне средине грађанима, 
посебно млађој популацији.  „Позитивним 
примером желимо да утичемо на 
подизање свести грађана да чувају 
природу, је је здрава животна средина 
право свих нас“, изјавио је Драган Протић, 
координатор Канцеларије за младе.

СВЕТСКИ ДАН ВОДА
Под покровитељством општине, 

а у организацији Канцеларије за 
младе и Канцеларије за волонтере , 
пригодним предавањем, обележен 
је Светски дан вода – 22 март.

УКЛАЊАЊЕ ДЕПОНИЈА У 
ЗЕМУН ПОЉУ И БАТАЈНИЦИ

ЈКП „Градска чистоћа“ и општина 
Земун организовали су акције 
уклањања дивљих депонија у 
наведеним насељима.  „Апелујемо 
на све грађане да се савесно 
понашају према својој околини и да 
отпад одлажу само на оним местима 
која су за то предвиђена“, истакао је 
Владимир Костић, члан Већа.

ОФАРБАЈМО ЗЕМУН

Канцеларија за младе општине 
Земун, Удружење за заштиту 
животне средине „Еко Батјница“ 
и ЈКП „Зеленило Београд“ 
реализовали су једнодневну 
еколошку радионицу фарбања 
клупа на Земунском кеју код 
ресторана „Венеција“.

Стеван 
РОДИЋ
- члан Већа општине Земун -

Задужен за:

привреду, пољопривреду, 
водопривреду, предузетништво, 

запошљавање, чистоћу, заштиту 
животне средине и зоохигијену

stevan.rodic@zemun.rs

Канцеларија за младе и 
Канцеларија за волонтере 
општине Земун, поводом 5. 
јуна – Светског дана заштите 
животне средине, у сарадњи са 
ЈКП „Зеленило Београд“ посадили 
су 300 саднице сезонског цвећа 
на предвиђеним површинама у 
Градском парку.

Реализована је и акција 
„Очистимо Батајницу“ у којој 
су учествовали МЗ Батајница, 
Удружење за заштиту животне 
средине „Еко Батајница“ и Српски 
дамски ловачки клуб „Артемида“. 
Батајничани свих узраста и 
чланови поменутих организација 
чистили су и уређивали зелене 

површине, паркове и игралишта 
на територији овог земунског 
насеља.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ 
ДАН ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



28 ЗЕМУНСКЕ
новине28 ЗЕМУНСКЕ

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
У фоајеу општинског здања, 

у периоду од 24 до 28 фебруара, 
у акцији добровољног давања 
крви учествовали су запослени 
у општини, многобројни грађани 
као и припадници Команде 
ВиПВО. 

Под покровитељством 
општине Земун, а у организацији 
Црвеног крста Земун и Службе 
за трансфузију крви КБЦ „Земун“ 
обележен је 11 мај  – Национални 
празник добровољних давалаца 
крви, на Земунском кеју. У згради 
општине приређен је пријем 
за добровољне даваоце крви и 
уручене су плакете. Хуманост на 
делу су показали и становници 
насеља Земун поље, где је по 
дванаести пут одржана акција 
добровољног давања крви у јулу 
месецу.  

Истог месеца, 60 давалаца 
крви се одазвало акцији 
прикупљања ове драгоцене 
течности, по други пут ове 
године, у фоајеу општинског 
здања и тиме допринели да се 
обезбеде неопходне залихе крви.

Стручњаци саветују да је 
добровољно давање крви 
здраво и препоручљиво за 
организам, јер се на тај начин 
прочишћава и сопствена крв. 
Мушкарци крв могу дати на 
свака три, а жене на свака четири 
месеца.

У оквиру традиционалне сарадње коју општина Земун негује са Службом за 
Трансфузију крви КБЦ „Земун“, организовано је низ акција добровољног давања крви
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Драган 
МАТИЈЕВИЋ и 
Владимир 
КОСТИЋ

Чланови Већа општине Земун задужени за:
Невладине организације, односе 

са удружењима грађана, особе са 
инвалидитетом и пензионере, 

здравство, социјалне проблеме, правну 
помоћ, националне мањине, РВИ и Месне 

заједнице.

vladimir.kostic@zemun.rs
dragan.matijevic@zemun.rs

ЕДУКАЦИЈОМ 
ДО ЗДРАВЉА

Поводом 4. фебруара – Светског 
дана борбе против малигних болести, 
општина Земун организовала је 
предавање „Карциономи плућа“, које 
је одржао др Зоран Спасић, грудни 
хирург. Током месеца фебруара и 
марта покренуто је низ превентивних 
предавања и бесплатних прегледа 
са циљем да се скрене пажња 
појединаца и целокупног друштва на 
сопствени живот.

ПОМОЋ КОРИСНИЦИМА 
СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА

У организацији општине Земун, 
Црвеног крста и Секретаријата 
за социјалну заштиту, у јуну 2014. 
године, додељена су инвалидска 
колица корисницима социјалних 
станова Града Београда, у насељу 
Земун поље. 

У ДОМУ ЗА СТАРА ЛИЦА 
АДАПТИРАНО ОДЕЉЕЊЕ 
ЗА ДЕМЕНТНЕ

У оквиру обележавања Светског 
дана борбе против Алцхајмерове 
болести, председник Скупштине 
Ненад Врањевац присуствовао је 
19. септембра свечаном отварању 
адаптираног одељења за смештај 
особа оболелих од деменције у Дому 
за стара лица на Бежанијској коси.

На летњој позорници 
земунског кеја, у организацији 
Удружења грађана „Родитељ“, а 
под покровитељством општине 
Земун, Министарства здравља РС, 
Института за јавно здравље Србије 
и Секретаријата за здравство града 
Београда 3. августа је по девети пут 
за редом одржана Светска недеља 
дојења. Мајке које доје и труднице 

имале су прилику да разговарају, 
размене искуства као и да добију 
савет и подршку од бројних 
стручњака. Скуп је поздравио и 
члан Већа Драган Матијевић, који 
је том приликом истакао:“Локална 
заједница је ту да буде пример 
свима који раде на унапређењу 
здравља наше деце, као да пружи 
подршку младим мајкама“.

Градска општина Земун уручила 
је донацију јастука и душека за 
пацијенте, које је обезбедило 
предузеће „Мелино Релакс“ д.о.о из 
Београда. Донирано је 50 душека 
за болничке кревете и 660 јастука. 

Уговор о донацији потписали су 
заменик председника општине 
Дамир Ковачевић, помоћник 
директора КБЦ „Земун“ прим. др 
Весна Либек и директор компаније 
„Мелино Релакс“ д.о.о Милош Кљајић.

Обележена Светска недеља дојења

Бољи услови за КБЦ „Земун“
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Покровитељ турнира је 
општина Земун, а организација 
је поверена МЗ Батајница. 
Учешће је пријавило 16 
сениорских и десетак 
пионирских екипа из Земуна 
и Београда, а сва прикупљена 
средства уплаћена су на 

рачун Владе Србије за помоћ 
породицама које су угрожене 
у катастрофалним поплавама 
у мају месецу. Члан Већа 
општине Земун, Милосав 
Стаменов, уручењем пехара 
победницима турнира, затворио 
је двонедељно такмичење.

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ
На терену ОШ“ Светислав Голубовић – Митраљета“, 16 

августа оворен је 14. меморијални турнир посвећен жртвама 
НАТО бомбардовања

МАНИФЕСТАЦИЈА „ИГРАЈ ЗА ДРУГА“
На платоу испред 

ресторана „Венеција“ 
на Земунском кеју , а у 
организацији Канцеларије 
за младе, клуба „Урбан 
спорт“ и клуба америчког 
фудбала „Пирати“, одржан 
је хуманитарно – забавно 
– спортски дан уз учешће 

многобројних спортиста, 
представника амбасада и 
грађана. 

Циљ ове хуманитарне 
манифестације била је помоћ 
спортским клубовима из 
поплављених подручја за 
набавку спортске опреме, 
лопти и других реквизита.
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Милосав 
СТАМЕНОВ и

Жарко 
ДРОЊАК

Чланови Већа општине Земун задужени за:
Саобраћај (сигнализација, лежећи 

полицајци, семафори, пешачки прелази, 
аутобуска стајалишта и стубићи), 

ванредне ситуације (клизишта, поплаве, 
снежне падавине, рашчишћавање улица 
и дистрибуција соли), културу и спорт

zarko.dronjak@zemun.rs
milosav.stamenov@zemun.rs

„БИЦИКЛО 
- ВОЛИМ ТЕ ЗЕЛЕНО“

И ове године општина Земун је 
подржала пројекат „Бицикло – волим 
те зелено“, који као основну идеју има 
промоцију бициклизма и безбедности 
бициклиста у саобраћају, а спроводи 
се у 10 школа у Земуну и Сурчину.

ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА
У организацији Канцеларије за 

младе и Канцеларије за волонтере 
општине Земун на Летњој позорници 
земунског кеја, у августу 2014. године, 
представљени су здрави стилови 
живота за младе и средњовечне, салса 
за децу и омладину и боди фитнес.

ЈАВНИ ЧАС СОКОЛСКОГ 
ДРУШТВА БАТАЈНИЦА

У једном од најстаријих Соколских 
друштава у Србији, основаном 
1927. године, одржан је Јавни час 
Соколског друштва „Батајница 2014“. 
Овој својеврсној смотри гимнастике, 
игре и рекреације присуствовао је 
члан Већа Милосав Стаменов.

„РЕЛИ МЛАДОСТ 2014.“
По пети пут,у Земуну, одржан 

је „Рели младост 2014“ на коме 
је учествовалу 18 заљубљеника 
у аутомобилизам. Аматерски 
рели састојао се, поред вештине 
управљања возилом, и у познавању 
саобраћајних прописа и Земуна.

“MOVE WEEK” И У ЗЕМУНУ
Ово је догађај који се одвија широм 

Европе сваке прве недеље октобра. 
„MOVE Week” промовише предности 
физичке активности и редовно учешће 
у спорту и рекреацији. Општина Земун 
придружила се овој акцији чији је циљ 
да још 100 милиона Европљана постане 
физички активно до 2020. године.

Куп „Радован Медић“
У касарни „Радован Медић“ у насељу 13 мај, у септембру месецу, 

организован је куп „Радован Медић“. На спортском такмичењу у 
радиооријентирингу учествовало је десет екипа састављених од припадника 
224. Центра за електронска дејства, 204. Ваздухопловне бригаде, Специјалне 
антитерористичке јединице, Бригаде веза и чланова радио клубова Савеза 
радиоаматера Србије.

Општина Земун је ,у фебруару 
2014. године, организовала спортска 
такмичења у шаху и стоном тенису 
у Дому културе у Угриновцима и у 
насељу Батајница. Своју вештину и 
спретност могли су да покажу сви 
суграђани од 7 до 77 година. Прилику 
да одмере снаге, у поменутим 
спортовима, имали су и председник 
општине Дејан Матић, председник 
Скупштине општине Ненад Врањевац, 

председник Скупшине и чланови 
Већа Милосав Стаменов, Владимир 
Костић и Станислав Кулачин. „Овакве 
врсте акција се спроводе у оквиру 
промоције здравих стилова живота 
и спортске рекреације као активног 
одмора, здраве забаве и разоноде, 
која помаже да одржимо добро 
здравље, физичку и радну кондицију“, 
изјавио је члан већа општине Земун 
Милосав Стаменов.

Спортски дан у Угриновцима и Батајници

ЗУМБА У ЗЕМУНУ

Одељење за друштвене делатности и 
привреду, у сарадњи са Канцеларијом за 
младе и ОШ „Станко Марић“ из Угриноваца, 
обрадовало је ђаке ове образовне установе 
часом зумба рекреације у априлу 2014. 
године. На Летњој позорници земунског кеја, у 
септембру, одржана је велика зумба журка уз 
присуство великог броја суграђана.



ВОДИЧ ЗА ГРАЂАНЕ
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Магистратски трг 1

www.zemun.rs
info@zemun.rs

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ГАЛЕНИКА 6100-511
Момчила Радивојевића 34-36
ЗЕМУН ПОЉЕ 3754-083
Душана Маџарчића 5
БАТАЈНИЦА 7870-074
Јована Бранковића 2
УГРИНОВЦИ 8408-510
Београдска 1

Писарница 3778-460
Матична служба 3778-452
Борачко-инвалидска заштита 
 3778-561           
Повереништво за збрињавање 
прогнаних и избеглих лица 3778-565
Грађевинска инспекција 3778-576

Одсек за друштвене делатности и 
привреду 3778-577

Одсек за грађевинско-комуналне 
послове 3778-518

Одсек за имовинско-правне 
и стамбене послове 3778-503

Комунална инспекција 3778-581

ОПШТИНСКА УПРАВА

Радно време
понедељак – петак
 07:30-15:30 часова
Централа
 3778-400

Кабинет председника 3778-401
Начелник управе 3778-404
Председник Скупштине 3778-424
Општинско веће 3778-439
Јавно правобранилаштво 3778-596

ГРАД БЕОГРАД

Градска управа 

www.beograd.rs

bks@beograd.gov.rs

СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Бео-ком сервис, Тиршова 1

Бесплатан број телефона 0800/110-011

Понедељак-петак 07:00 – 22:00

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 

ЈКП „БГ водовод и канализација“,  
Кнеза Милоша 27, 3606-606
ЈКП „Градске пијаце“ - Земун
Масариков трг 17,      2198-948
ЈКП „Београдске електране“
Савски насип 11,            2093-101
ЈКП „Јавно осветљење“
Бул. Краља Александра 73а,   4405-100
ЈКП „Зеленило Београд“ - Земун
Алексиначких рудара бб,    2670-143
ЈКП „Градска чистоћа“ – Земун
Угриновачка 223,                      2610-722
ЈКП „Паркинг сервис“
Краљице Марије 7,                   3035-400
ЈКП „ГСП Београд“ - Земун
Дунавска 14,                              2618-045
ЈКП „Београд пут“
Драгослава Срејовића 8а,        2763-966
ЈКП „Инфостан“- Земун
Др Недељка Ерцеговца 27,      2612-335
ЈКП „Погребне услуге“
Рузвелтова 50,                           2083-476
ЈП „Градско стамбено“ - Земун
Др Недељка Ерцеговца 27,      3950-372
Електродистрибуција  - Земун
Кеј ослобођења 15,                   2456-042
КП „Димничар“ АД
Делиградска 26,                        2646-355
ВП „Ветерина Београд“
Бул. Деспота Стефана 119,      3293-099

Полицијска станица 
Велики трг 2, 3160-564
Центар за социјални рад
Александра Дубчека 2, 2193-979
Завод за здравствено осигурање
Господска 25,            2617-449
Црвени крст
Градски парк                             3161-880
Национална служба за 
запошљавање Првомајска 8,  2611-590
Служба за катастар и непокретности
Кеј ослобођења 29,                   2610-416
КБЦ Земун
Вукова 9,                                    3772-666
КБЦ Бежанијска коса
Аутопут 26,                               3010-777
Дом здравља Земун
Раде Кончара 26,                      2195-422
Здравствена станица Доњи град
Авијатичарски трг 7,                3167-166
Здравствена станица Батајница
Митраљетина 1,                        7870-047

Амбуланта Земун Поље
Елија Финција 2,                       3751-420
Амбуланта Нова Галеника
Момчила Радивојевића 34,     6197-011
Амбуланта Угриновци
Учитеља Цвеје бб,                    8409-596
Диспанзер за ментално здравље 
одраслих
Лазара Саватића 3а,                  2614-542
Диспанзер за ментално здравље 
деце Топличка 8,                           2616-288
Дежурна апотека
Главна 34,                                  2618-582
Лабораторија „Инеп“
Банатска 31б,                             2610-126
Ветеринарска амбуланта – Земун
Новоградска 37.                        2610-142
Библиптека „Свети Сава“
Петра Зринског 8,                     2618-146
Позориште лутака „Пинокио“
Карађорђева 9,                          2691-715
Опера и театар „Мадленианум“
Главна 32,                                  3162-533

АДРЕСАР ВАЖНИХ ТЕЛЕФОНА - ЗЕМУН

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА
Мекензијева 31
Телефони: 2453-158; 2453-159
komunalna.policija@beograd.gov.rs
Оперативни центар (00:24)
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