


ОБЈЕДИЊЕНА 
ПРОЦЕДУРА 

ЗА ДОБИЈАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ 

ДОЗВОЛЕ

Општина Земун је сходно новом 
Закону о планирању и изградњи 
увела обједињену процедуру 
за издавање грађевинских 
дозвола. То конкретно значи да 
су предвиђени знатно краћи 
рокови за издавање исправа за 
сваку фазу поступка, највише до 28 
дана. Странка на једном шалтеру, 
уз минималан број долазака на 
лакши, бржи и једноставнији 
начин добија податке, подноси 
документацију и на крају 
добија дозволу. За све додатне 
информације грађани се могу 
обратити на мејл  gradjevinske.
dozvole@zemun.rs или на број 
телефона 011/3778518. За захтев 
за издавање локацијских услова 
надлежан је Секретаријат за 
урбанизам и грађевинске послове 
града Београда (Краљице Марије 
1/VIII-X).

ОБЈАВЉИВАЊЕ 
ПОЗИВА ЗА УВОЂЕЊЕ У 

ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

Министарство одбране уводи 
у војну евиденцију младиће 
рођене 1997. године и старијих 
годишта, који треба да се уведу у 
војну евиденцију у календарској 
години у којој су навршили 
18 година живота. Увођење у 
војну евиденцију обавља се у 
центрима Министарства одбране 
за локалну самоуправу, према 
месту пребивалишта регрута, 
радним даном од 09 до 14 
часова. Регрут који се уводи 
у војну евиденцију на увид 
треба да донесе личну карту 
или уверење о држављанству 
Републике Србије. Регрут који 
борави у иностранству уводи се 
у војну евиденцију у надлежном 
дипломатско-конзуларном 
представништву Републике 
Србије у тој земљи.

СЕРВИС ГРАЂАНА
ВОДИЧ КРОЗ ОПШПТИНСКУ УПРАВУ

ГРАДСКА ОПШТИНА 

ЗЕМУН
Магистратски трг 1

11080 Земун

www.zemun.rs

www.facebook.com/ 

OpstinaZemun

www.youtube.com/user/

GradskaOpstinaZemunwww.zemun.rs

Приземље

УСЛУЖНИ 
ЦЕНТАР

РАДНО ВРЕМЕ 
понедељак – петак 
07:30-15:30 часова

Оверавање потписа, 
рукописа и преписа 
07:30 - 18:00 часова 

ЛЕТЊЕ РАДНО ВРЕМЕ

07:30 - 15:30 часова
Суботом  08:00  - 12:00 часова, 

матична служба за пријаву смрти 

* Обавештавају се грађани да је рок 
за оверу потписа, рукописа и преписа 
у судовима и општинским управама 
продужен до 1. марта 2017. године.

Високо приземље, 
канцеларија број 20

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ПРИЈЕМ ГРАЂАНА

ТЕЛЕФОН:  
011/ 3168-088

РАДНО ВРЕМЕ:  
понедељак – петак 
09:00 - 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 

07:30 – 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 10

КУЛТУРА
СТРАНА 23

ЗНАЊЕ 
ЗА БУДУЋНОСТ

СТРАНА 26

ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ДО ЛЕПШЕГ 
ЗЕМУНА

СТРАНА 20

ЗА ЗДРАВИЈИ 
ЗЕМУН

СТРАНА 28

СПОРТ И ЗДРАВИ 
СТИЛОВИ ЖИВОТА

СТРАНА 30

РАВНОМЕРНИ 
РАЗВОЈ СВИХ 
ДЕЛОВА ЗЕМУНА 

СТРАНА 4

ДОГАЂАЈИ
СТРАНА 14

ДОГАЂАЈИ
СТРАНА 18

ЛЕТО У ЗЕМУНУ
СТРАНА 16

ДА СЕ 
НЕ ЗАБОРАВЕ…

СТРАНА 13

САДРЖАЈ Број 328 / Maj 2015.

Штампа: Birograf comp.doo                                Тираж: 10.000                                          Рукописи се не враћају



РА
В

Н
О

М
Е

Р
Н

И
 Р

А
З

В
О

Ј 
С

В
И

Х
 Д

Е
Л

О
В

А
 З

Е
М

У
Н

А

44 ЗЕМУНСКЕЗЕМУНСКЕ
новине

АСФАЛТИРАЊЕ, 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 

И НАСИПАЊЕ УЛИЦА

Ослушкујући потребе грађана, општина 
Земун је иницирала радове на асфалтирању, 
реконструкцији и насипању улица на територији 
општине.

Захваљујући доброј сарадњи са градом Београдом, 

у претходних шест месеци постављен је асфалт у 

дужини од око 5 километара на различитим локацијама 

у општини. Десет улица је по први пут добило асфалт 

у комплетној дужини улице или у деловима који 

до тада нису били асфалтирани. Такође,  је урађена 

реконструкција улица где је постојећи асфалт био у 

веома лошем стању, тако да су те улице претрпеле 

радове на свакодневном  „скидању“ горњег слоја 

асфалта и постављању новог. Свакодневним обиласком 

терена и ослушкивањем проблема грађана у 

приградским насељима, руководство општине 

Земун је у сарадњи са ЈКП „Београд пут“ изнашло 

могућност за привремена решења у улицама 

које нису асфалтиране. Обезбеђена је довољна 

количина рециклираног асфалта, чијим насипањем 

су становницима улица у Батајници, Бусијама, 

Угриновцима, Земун пољу и Грмовцу обезбеђени 

проходнији коловози док се не стекну услови да те 

улице буду асфалтиране.



ПУШТЕНА У РАД 
ТРАФО СТАНИЦА У НАСЕЉУ 
НОВА ГАЛЕНИКА

Председник ГО Земун Дејан Матић 
и в.д. директора Електродистрибуције 
Београд Слободанка Крчединац 26. 
јуна свечано су пустили у рад нову 
трафо станицу 35/10kv, која се налази 
у насељу Нова Галеника. 
”Електродистрибуција Београд 
је у кратком року изградила нову 
трафо станицу. Захваљујући далеко 
већој расположивој снази нове 
трафостанице у Галеници, околним 
потрошачима, пре свега привредним 
субјектима, биће обезбеђен 
неупоредиво виши квалитет испоруке 
електричне енергије и сигурнији 
напон”, рекао је председник општине 
Земун Дејан Матић.

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ПРОСТОРА ОКО ГИМНАЗИЈЕ

У оквиру акције сређивања 
амбијенталне целине старог 
језгра Земуна ЈКП ”Београд пут” је, 
на иницијативу општине Земун, 
асфалтирао плато и реконструисао 
тротоаре око Земунске гимназије. 
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Гаврило 
КОВАЧЕВИЋ

Станислав 
КУЛАЧИН

Чланови Већа општине Земун задужени 
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
gavrilo.kovacevic@zemun.rs

ТОШИН БУНАР, Земун 
СКАДАРСКА , Земун 
ТРОГИРСКА, Земун

АЛЕКСАНДРА ДУБЧЕКА, Земун
ВРТЛАРСКА, Земун

РАНИЛУШКА (део), Земун поље 
ФРАЊЕ КРЧА (део), Земун поље
БЕЛАРИЦА 60. НОВА, Батајница

ЗАБРАН НОВА 11, Батајница
НОВОСАДСКА, Батајница

ВЕЛИКЕ МЕЂЕ НОВА 17, Батајница
МОЈСИЈА ЛАЗАРЕВИЋА, Бусије

ДР ЂОРЂА ШУИЦЕ, Бусије
БОГДАНА СТОЈСАВЉЕВИЋА, Бусије

ЛАЗЕ КОСТИЋА, Бусије
ЗИРЕ АДАМОВИЋА, Алтина

ЂОРЂА ЛОБАЧЕВА (део), Земун поље
ФРАЊЕ КРЧА (део), Земун поље

ЈЕРЕМИЈЕ СТАНОЈЕВИЋА (део), З. поље
КУЛСКА, Батајница

ВЕЛИКЕ МЕЂЕ НОВА 22, Батајница
ШАНГАЈСКА 6. ДЕО, Батајница

ПАРТИЗАНСКИ ПУТ, Угриновци
15. НОВА, Грмовац
21. НОВА, Грмовац
23. НОВА, Грмовац
24. НОВА, Грмовац
25. НОВА, Грмовац
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Општина Земун је, у 
претходном периоду, посебну 
пажњу посветила најмлађима 
обезбедивши им нова, 
реконструисана места за игру, 
разоноду и рекреацију.

Захваљујући доброј сарадњи са 

градом Београдом и ЈКП „Зеленило 

Београд“ отворено је, крајем 

прошле године, прво игралиште 

за децу у земунском насељу 

Алтина. Игралиште се простире на 

површини од 300 м2. 

Пролеће је представљало 

идеалан период да се настави 

са реконструкцијама дечијих 

игралишта на територији Земуна. 

Градоначелник Београда Синиша 

Мали је, у марту месецу, свечано 

отворио два дечија и два спортска, 

обновљена, игралишта у Охридској 

улици. 

У оквиру пројекта „Велико 

срце“, који „Еуробанк“ и Фондација 

„Ана и Владе Дивац“,  већ пет 

година спроводе широм Србије, 

обновљено је игралиште за децу са 

сметњама у развоју које се налази 

у ОШ „Радивој Поповић“ у јуну. 

Свечаном отварању присуствовали 

су градоначелник Београда 

Синиша Мали и председник 

општине Земун Дејан Матић. 

ОТВОРЕН ЗЕМУН ПАРК, 
ПРВИ РИТЕЈЛ ПАРК У БЕОГРАДУ

У Земуну је отворен први малопродајни (ритејл) парк на територији града 
Београда, који заузима површину од око 16 хиљада квадрата, у који је до сада 
уложено 25 милиона евра. 
Ритејл парк је отворио градоначелник Београда Синиша Мали у присуству 
високих државних званичника, дипломатског кора, представника привреде 
и многобројних гостију. Испред општине Земун отварању су присуствовали 
председник Дејан Матић и начелник Управе Наташа Ђукић. „Свака инвестиција 
на територији Земуна веома нам је значајна. Посветили смо се креирању 
доброг пословног амбијента и у претходне две године доста тога смо урадили, 
а резултате, на наше велико задовољство, видимо данас“, истакао је председник 
општине Земун Дејан Матић у свом обраћању присутним званицама.

НОВА ИГРАЛИШТА ЗА 
ЗЕМУНСКЕ МАЛИШАНЕ



ОБЕЗБЕЂЕН ПРИЛАЗ 
ОШ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ 
ПИНКИ“

Радови на санацији кишне 
канализације испред ОШ „Бошко 
Палковљевић Пинки“ су само једна 
у низу акција превенције од поплава 
у центру насеља Батајница. Будући 
да је безбедност деце у саобраћају 
била најугроженија, комплетно су 
реконструисани тротоари и паркинг 
простор испред школе.

НОВА РАСВЕТА У ВРТИЋУ 
МАЛА СИРЕНА

Председник општине Земун Дејан 
Матић, начелник Управе општине 
Земун Наташа Ђукић и директор 
ЈКП ‘’Јавно осветљење’’ Александар 
Цинцар Попоски присуствовали су 
завршетку радова на постављању 
стубова јавне расвете у дворишту 
вртића ‘’Мала сирена’’.  Вртић ‘’Мала 
сирена’’ припада систему ПУ ‘’Др Сима 
Милошевић’’ у Земуну и налази се у 
близини шеталишта. Вртић је почео 
са радом 2010. године, али шира 
околина вртића као и прилазни пут 
није био довољно осветљен. 

УСВОЈЕНИ ПЛАНОВИ 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Скупштина града Београда 
усвојила је, крајем прошле године, 
План детаљне регулације за насеље 
Грмовац, којим је обухваћено 200 
хектара површине. На седници 
одржаној у јануару месецу, 
одборници Града усвојили су и 
План детаљне регулације земунског 
насеља Бусије којим је обухваћено 
261,2 хектара земљишта. 
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УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЧНИХ 
ПРОСТОРА

ЈП „Пословни простор Земун“ је у 
претходном периоду изводио радове на 
уређењу и реконструкцији пијачних простора 
на територији општине Земун.

Радови су започети на пијаци у насељу 
Нова Галеника, бетонирањем унутрашњег 
платоа пијаце и реконструкцијом чесме како 
би се обезбедили неопходни санитетски 
услови. На пијачном простору који се 
налази у Шајкашкој улици, изведени су 
водоинсталатерски радови и реконструисана 
је дотрајала ограда око саме пијаце. Пијаца у 
насељу Саве Ковачевића претрпела је читав 
низ радова који су започети реконструкцијом 
постојећих пијачних тезги, изградњом 
каналица за одвод кишне канализације, 
реконструкцијом дотрајале чесме, а 
завршени су комплетном реконструкцијом 
електро-инсталацијске мреже на расхладним 
витринама.

ПРЕВЕНТИВА 
ОД ПОПЛАВА У 
УГРИНОВЦИМА

Дирекција за путеве града Београда извела 
је радове на изградњи и поправци ћуприја у 
насељу Угриновци, у Београдској улици.

”Угриновци немају кишну канализацију, 
те је прошле године у време поплава, 
вода поплавила дворишта. У сарадњи са 
стручњацима пронашли смо решење којим 
ћемо вишак падавина и подземних вода 
успешно спроводити у сливни канал „Галовица“. 
Радови на каналима дуж улица Београдске и 
Крњешевачке у дужини од шест километара, 
трајаће две године”, рекао је приликом 
обиласка радова помоћник председника 
општине Земун Славиша Топаловић.

РАДОВИ НА ГРОБЉИМА 
У НАСЕЉУ БАТАЈНИЦА И 
УГРИНОВЦИ

Изградњом нових пешачких стаза и 
постављањем чесме на гробљу у Батајници, 
ЈП „Пословни простор Земун“ започео је 
радове на реконструкцији гробља. Комплетно 
су реновиране канцеларије Управе гробља 
Батајница и радничка просторија, а у 
претходном периоду завршена је и санација 

дотрајалог зида. Уређењем, озелењавањем, 
монтирањем клупи и оивичавањем парковске 
површине, поред гробља, завршени су радови 
на гробљу у Батајници.

У претходном периоду завршени су и 
радови на реконструкцији пешачких стаза на 
гробљу у насељу Угриновци.  

РЕШЕЊЕ ЗА ПРОБЛЕМ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА 
АЛТИНИ 2

Градоначелник Београда Синиша Мали 
и Дамир Ковачевић, заменик председника 
општине Земун обишли су 4. јуна земунско 
насеље Алтина и разговарали са грађанима о 
проблемима који настају због изливања вода 
услед обилних падавина. Обилазећи овај део 
Земуна градоначелник је истакао да је „решење 

увек на дохват руке када комуницирате са 
људима“, и најавио најпре привремено, а потом 
и системско решење проблема. Градоначелник 
је прецизирао да на Добановачком путу 
ускоро почињу радови а након тога урадиће 
се пројекат за секундарну мрежу, односно за 
споредне улице. Фекална канализација радиће 
се по предвиђеној динамици, у два слива Т6 
за Алтину 1 ка Сави и Земун поље за Алтину 2 
ка Дунаву. У међувремену, решава се проблем 
кишне канализације и то површинским 
одвођењем риголима ка постојећим каналима 
да вода не би угрожавала куће, подруме и 
другу имовину.

ПОВЕЋАНА БЕЗБЕДНОСТ 
У НАСЕЉУ АЛТИНА

На иницијативу општине Земун, а уз 
подршку Дирекције за јавни превоз и 
„Удружења привредника Алтина“, завршени 
су радови на изградњи шест аутобуских 
стајалишта у улицама Павла Вујисића и 
Угриновачки пут, којима се саобраћају линије 
градског превоза 81, 81л и 707. Радове је, 
испред општине Земун, иницирао заменик 
председника Дамир Ковачевић истакавши да 
ће читаво насеље Алтина, у будућем периоду, 
бити покривено аутобуским стајалиштима. 

У улици Угриновачки пут су, такође, 
завршени радови на изградњи и 
реконструкцији тротоара. Овим радовима 
је завршена прва фаза обезбеђивања 
неопходних безбедносних услова како би се 
саобраћај одвијао несметано, на задовољство 
многобројних грађана насеља Алтина који 
свакодневно користе ову деоницу пута. 
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ИСПРЕД ОПШТИНЕ 
ЗАПАЉЕН БАДЊАК

Руководство земунске 
општине традиционално 
са својим грађанима и 
Црквом светкује велики 
православни празник 
Рођења Господа Исуса 
Христа налагањем 
бадњака испред градске 
куће. 

После свечане 

празничне литургије 

у земунском храму 

Светог оца Николаја, 

коју су служили црквени 

великодостојници уз 

саслужење свештенства, 

око поднева се на улазу 

у општину ложи бадњак, 

а самом чину је и овог 

6. јануара 2015. године 

присуствовало комплетно 

општинско руководство, 

предвођено председником 

општине Дејаном Матићем 

и замеником председника 

Дамиром Ковачевићем, 

као и члановима Већа 

општине.

У духу радости, 

помирења, праштања и 

љубави дочекан је празник, 

Божић.

БОГОЈАВЉЕЊЕ У ЗНАКУ   

Овогодишње, осамнаесто традиционално 
светковање Богојављења у Земуну забележено 
је по рекордном учешћу 520 пливача у трци 
за носиоца Часног крста, као и по акцији 
добровољног давалаштва крви коју је на овај дан 
организовала Служба за трансфузију крви КБЦ 
„Земун“ .

Празничну службу у препуној цркви Светог оца 
Николаја служио је владика Арсеније, после чега 
је обављен чин освећења воде и главним улицама 
Земуна прошла је богојављенска литија.

Најбржи у трци за носиоца Часног крста био је 
млади Бојан Рашковић из Суботице, а витешком 
сабљом Свебор савеза Београд одликован је и 
Славиша Јовановић, учесник богојављенске трке 
свих 18 пута, откако је традиција обновљена.

Окупљене који су се придружили светковању 

празника, у славу крштења Исуса Христа у Јордану, 
поздравили су председник и заменик председника 
општине Земун, Дејан Матић и Дамир Ковачевић, а о 
значају Богојављења беседио је владика Арсеније.
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„НАЈЛЕПШИ БОЖИЋНИ 
ИЗЛОГ“ 2015.ГОДИНЕ 

На традиционалној општинској манифестацији „Најлепши божићни 
излог“  која се организује шеснаесту годину за редом у јануару, 
додељене су награде и плакете најпригодније и најлепше окићеним 
излозима радњи и угоститељских објеката у нашој општини. 

Награде и 14 плакета добитницима уручио је заменик председника 

општине Земун Дамир Ковачевић. Том прилком он је нагласио колики значај 

за празничну атмосферу и дух Божићних празника  има манифестација која 

толико дуго траје и радује грађане Земуна.

НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА 
ЦРКВАМА У ШАНГАЈУ, 
ГАЛЕНИЦИ И УГРИНОВЦИМА

Иако није прошло ни годину 
дана откако су освештани темељи 
храмова у земунским насељима 
Нова Галеника и Шангај, радови су 
напредовали и цркве су озидане 
скоро до купола. У јуну 2015. године 
Владика сремски Василије обавио је 
обред освећења звона и крстова за 
храм Св. Јована Шангајског. Поред 
земунског свештенства и великог 

броја верника, чину освећења 
присуствовали су председник 
општине Земун Дејан Матић и 
заменик председника општине 
Дамир Ковачевић. Напредовали су 
и радови на унутрашњем уређењу 
цркве Светог великомученика 
Георгија у Угриновцима, која је 
споменик културе из 18. века. 

КОД ЗАВЕТНОГ КРСТА 
У БАТАЈНИЦИ ОДРЖАН 
МОЛЕБАН

Код Заветног крста 3. јуна 
одржан је молебан на дан Светог 
цара Константина и царице Јелене – 
заветне славе Батајнице. Заветни крст 
се налази на два километра од насеља 
Батајница. У име општине Земун 
верском обреду су присуствовали 
чланови Општинског већа Драган 
Матијевић и Станислав Кулачин.

 ЧОВЕКОЉУБЉА
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Васкршње радости 
увеличала је традиционална 
изложба најлепше осликаних 
јаја најмлађих Земунаца, 
основаца и средњошколаца 
земунских школа, која је по 
20. пут одржана у свечаном 
холу општине. Награде 
најталентованијима уручили 
су чланови Већа општине 
Земун Владимир Стојковић 
и Милорад Радуловић, а 
изложбу је организовало 
Удружење “Пријатељи деце 
Земуна”.

У склопу празничних 

активности општина Земун је 

са галеријом „Стара Капетанија“, 

ОШ “Светозар Милетић“ и 

Светониколајевском црквом 

организовала ликовно-

едукативну радионицу 

„Ускршње радости“.

Радосно је за Васкрс било и 

најмлађима, чије је дружење уз 

пригодне разговоре о великом 

празнику и украшавање јаја, 

организовала Месна заједница 

Земун Поље са Удружењем „Ево 

рука“, које окупља родитеље 

деце са посебним потребама.

Свештенство цркве у 

Угриновцима и Месна заједница 

Угриновци окупили су малишане 

из вртића „Рода“, мале спортисте 

из „Спортића“ и чланове КУД-

ова да на Велику суботу фарбају 

и украшавају васкршња јаја. 

Малишани су присуствовали 

свечаној празничној литургији, 

а затим уживали у  наступу 

фолклора и програму који су 

извела деца. Другог дана Васкрса 

благословио их је Владика 

сремски Василије, који је том 

приликом освештао цркву у 

Угриновцима.

ВАСКРШЊЕ 
РАДОСТИ
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ВЕНЦИ ЗА ПОГИНУЛЕ 
БРАНИОЦЕ ОТАЏБИНЕ

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ 
НАД ФАШИЗМОМ

Поводом обележавања 
седамдесетогодишњице завршетка 
Другог светског рата и 9. маја, Дана 
победе над фашизмом, положени 
су венци и одржана комеморација 
палим борцима испред Споменика 
ослободиоцима Земуна. У присуству 
бројних удружења бораца представници 
СУБНОР-а одржали су пригодан говор, 
a у програму су учествовали ученици 
и наставници ОШ „Светозар Милетић“ 
. Испред општине Земун венац је 
положио члан Већа Драган Матијевић.

СЕЋАЊЕ НА  
ЖРТВЕ ХОЛОКАУСТА

Гостољубиви, мултиетнички Земун 
од давнина, обележио је 16. април - 
Дан сећања на жртве холокауста. На 
пригодној помен вечери у организацији 
општине Земун и Заједнице јеврејских 
општина Србије, одата је пошта 
милионима страдалника и указана част 
праведницима који су сачували многе 
животе. Догађају су присуствовали 
председник општине Земун Дејан 
Матић и члан општинског Већа Милосав 
Стаменов, као и председник Заједнице 
јеврејских општина Србије др Рубен 
Фукс и председник Јеврејске општине 
Земун Ненад Фогел.

Шеснаесту годишњицу НАТО 
бомбардовања СРЈ грађани 
Земуна су, 24. марта, обележили 
полагањем венаца на спомен 
обележја погинулим пилотима 
за одбрану отаџбине испред 
команде РВ и ПВО. Испред 
општине Земун венце су 
положили  председник општине 
Земун Дејан Матић и његов 
заменик Дамир Ковачевић, након 
чега су присуствовали пригодном 
програму у славу бранилаца у 
Клубу Дома ваздухопловства.

Венце на споменик заставника 
Радована Медића у касарни 224. 
јединице за електронска дејства 
која носи име прве војне жртве 
НАТО агресије, положили су 
помоћник председника општине 
Земун Славиша Топаловић и  
члан општинског Већа Милосав 
Стаменов.

Као и сваке године на дан 
погибије трогодишње Милице 
Ракић из Батајнице, цвеће на гроб 
трагично настрадале девојчице 
положили су родбина, пријатељи 
и бројне делегације, међу којима и 
општинска. Чланови Већа општине 
Земун Гаврило Ковачевић и Стеван 
Родић одали су пошту својој 
суграђанки са једином жељом - да 
се злочин и жртве никад не понове.

Председник Скупштине општине Земун Ненад Врањевац у батајничком 
насељу Економија 1, присуствовао је освештању спомен чесме посвећене 
деци страдалој у НАТО бомбардовању на територији Републике Србије. 
Чесма је подигнута под покровитељством председника општине Земун, а на 
иницијативу Удружења ”Покрет за развој Батајнице”. 
Том приликом председник Скупштине општине Земун Ненад Врањевац је 
рекао да је подигнута чесма симбол мира, слоге и будућности коју градимо, 
не заборављајући кроз шта смо све прошли као народ. У пригодном 
програму, између осталих, наступили су и песник Љубивоје Ршумовић, појац 
Љубомир Манасијевић и прослављени командант војне јединице која је 
1999. године оборила ”невидљиви” авион НАТО алијансе Золтан Дани.

ОСВЕШТАНА СПОМЕН-ЧЕСМА ДЕЦИ 
ЖРТВАМА НАТО БОМБАРДОВАЊА
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И У ЗЕМУНУ „УЛИЦА 
ОТВОРЕНОГ СРЦА“

Ове године општина 
Земун је, по угледу 
на традиционалну 
манифестацију која се 
одржава у Светогорској улици 
у Београду, организовала 
манифестацију „Улица 
отвореног срца“ 1. јануара 
2015. године.

Весела манифестација 

прославе Нове године 

одржана је на Великом тргу у 

Господској улици. У празничном 

расположењу и богатом 

програму са мноштвом поклона, 

највише су уживали малишани и 

њихови родитељи. 

ПЕТИ САЈАМ 
ЗАПОШЉАВАЊА

Искуство сајмова 
запошљавања, које 
општина Земун у сарадњи 
са Националном службом 
за запошљавање 
организује пету годину 
за редом, је да понуђени 
посао нађе готово трећина 
посетилаца. Вођени 
позитивном статистиком, 
организатори су окупили 
25 послодаваца, који су 
понудили 180 радних места 
најразличитијег профила.

На сајму су се они који 

траже посао могли упознати 

са програмима стручног 

усавршавања и могућностима 

преквалификације за 

најтраженија занимања, док 

су на штанду Канцеларије за 

локални економски развој 

општине Земун могли добити 

најпрактичније савете за 

аплицирање на жељено 

радно место и писање радне 

биографије.

Сајам су отворили заменик 

председника општине Земун 

Дамир Ковачевић и члан 

Већа и председник Савета за 

запошљавање општине Земун 

Драган Матијевић.
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ПРИЗНАЊА ЗА 
НАЈБОЉЕ СПОРТИСТЕ 
ВАЗДУХОПЛОВЦЕ

У организацији Ваздухопловног 
савеза Србије, 31. марта 2015. 
у просторијама Аеро -клуба, 
уприличена је свечаност 
проглашења најбољих спортиста 
Ваздухопловног савеза Србије 
за 2014. годину. Испред општине 
Земун свечаности је присуствовао 
Милосав Стаменов, члан Већа.

Најбољим спортистима додељена 
су највиша признања – статуа  „Златни 
Орао“ за најбоље остварене резултате 
у спортском ваздухопловству у 
претходној години. За њено освајање 
потребно је велико залагање и рад 
током читаве каријере.

САРАДЊА СА ФАКУЛТЕТОМ 
БЕЗБЕДНОСТИ

Потписивањем Протокола 
о сарадњи између Факултета 
безбедности и општине Земун 
предвиђена је квалитетна обука 
грађана Земуна у области личне 
сигурности, заштите животне 
средине и становништва у 
ванредним ситуацијама, укључујући 
и хемијске инциденте, као и 
савремене облике угрожавања. 
На састанку са директорима 
основних школа „Светозар Милетић“, 
„Раде Кончар“,  „Михајло Пупин“, 
„Светислав Голубовић-Митраљета“ 
и „Станко Марић“ представљен је и 
пилот пројекат за ученике трећих 
и четвртих разреда, чијом ће се 
реализацијом подићи безбедносна 
култура основаца.

НАГРАЂЕНИ ПОЛИЦАЈЦИ 
И ВАТРОГАСЦИ 

Општина Земун наставила је, и у 
2015. години, да награђује најбоље 
полицајце и ватрогасце ПУ Земун 
и Земунске ватрогасне бригаде.  
Заслужене награде су добили: 
Немања Дашић, Александар Жарков, 
Мирослав Бујић, Предраг Караџић, 
Слађан Јанков, Данило Бубања, Драган 
Поповић, Драган Радојичић, Видосав 
Стошић и Александар Маџаревић.

НА САЈМУ ТУРИЗМА ЗЕМУН 
ПРЕДСТАВИО СВОЈЕ АДУТЕ

Општина Земун  и Туристички центар Земуна су и ове године на 
Међународном сајму туризма, одржаном у фебруару, представили 
своју раскошну туристичку понуду: прироодне лепоте, знаменитости 
града, бројне културне манифестације и богату гастрономску понуду. 
Презентација је изазвала огромно интересовање посетилаца. 

Испред општине Земун присутне је поздравио председник Скупштине ГО 

Земун Ненад Врањевац и истакао да ће изградњом пристана Земун постати 

још атрактивнија туристичка дестинација.
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ОДРЖАН КОНЦЕРТ 
“ЗЕМУН БЕОГРАДУ” НА ВЕЛИКОМ ТРГУ

Градска општина Земун 
организовала је бесплатни концерт 
под називом „Земун Београду” 
20. јуна 2015. године, као најаву 
традиционалних манифестација – 
Лето на Гардошу, Лето на Кеју и Лето 
на Лиду.

Манифестацији су присуствовали 
грађани Београда и Земуна, многе 
јавне личности из света уметности и 
културе и руководство општине Земун. 
Почетак манифестације обележила је 

карневалска поворка од Земунског кеја 
до Великог трга, предвођена оркестром 
Министарства унутрашњих послова.

Испред општине Земун присутне 
је поздравио председник Скупштине 
општине Земун Ненад Врањевац и 
пожелео свима који воле и долазе у 
Земун леп провод и добру забаву. 
У програму су учествовали познати 
глумци: Предраг Милетић, Даница 
Ристовски, Бранка Пујић, Анђела 
Јовановић и Зорана Милошаковић 

Тасић. На флаути и виолини 
представиле су се Дуња Каламир и 
Стана Крстајић. Учешће су узели и 
КУД  „Бранко Радичевић“, oркестар 
Министарства унутрашњих послова, 
„Дуо Модерато“, „Глас не жице“, рок 
састав „Есхатон“, плесна школа „Бајла 
кон миго“, Саша Локнер и Жељко 
Шашић, а група „Зарђали ексер 
“приредила је величанствену забаву 
за све присутне својим двочасовним 
наступом. 

ЛЕТО НА ГАРДОШУ
Земун је препознатљив као место својеврсног 

културног туризма и један од брендова града на 
Дунаву, свакако је ‘’Лето на Гардошу’’ - својеврстан 
фестивал позоришта, музике и плеса који се 
сваког јула и августа дешава под отвореним 
земунским небом.

Лепота овога фестивала је у интезитету 

културног живота пуна два месеца. Програм ‘’Лета 

на Гардошу’’ 2015. године почиње 10. јула и траје до 

31. августа. Програм је конципиран тако да свако 

може наћи аутентичан сценски изрaз, од комедије, 

преко представа за децу до концерта. Реализује се 

понедељком,  петком, суботом и недељом, и тако у 

четири  дана у недељи, у два месеца ‘’Гардош’’ посети 

преко 20 хиљда гледалаца.

Место одржавања је летња сцена на Гардошу.

КАРТЕ МОЖЕТЕ КУПИТИ: 
 НА СВИМ ПРОДАЈНИМ 

МЕСТИМА ЕВЕНТИМ-А, 
 НА БЛАГАЈНИ ЛЕТЊЕ 

ПОЗОРНИЦЕ НА ГАРДОШУ  
 У ПРОСТОРИЈАМА 

ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА 
ЗЕМУН.

ЦЕНА КАРАТА:
 ПРЕДСТАВЕ 

300 И 400 ДИНАРА
 КОНЦЕРТИ - 500 ДИНАРА
 ДЕЧИЈЕ ПРЕДСТАВЕ 

- ЗА ДЕЦУ ЈЕ УЛАЗ 
СЛОБОДАН, ДОК ПРАТИОЦИ 
ПЛАЋАЈУ 100 ДИНАРА
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Министар одбране Братислав 
Гашић, начелник Генералштаба 
Војске Србије генерал Љубиша 
Диковић, председник општине 
Земун Дејан Матић и члан 
општинског Већа Милосав 
Стаменов присуствовали 
су завршним радовима на 
постављању понтонског моста ка 
плажи Лидо.

Председник општине Земун Дејан 

Матић истакао је да су на овај начин, 

на велику радост грађана, створени 

услови за одмор и рекреацију на 

плажи Лидо, бисеру Земуна. „Водили 

смо рачуна о свему, и потрудили 

смо се да присуство грађана буде 

потпуно безбедно на овом делу 

Великог ратног острва. Позивамо 

све грађане да годишњи одмор 

проведу на Лиду и уживају у богатим 

спортским и културним садржајима“, 

изјавио је председник Матић. 

Купалишна сезона на Великом 

ратном острву ће трајати од 1. јула 

до 1. септембра. У том периоду 

општина Земун је обезбедила 

свакодневно присуство медицинских 

и спасилачких екипа, а у сарадњи 

са Јавно комуналним предузећима 

и војском неопходне безбедносне 

и санитарне услове како би сви 

посетиоци могли да уживају.

ПОСТАВЉЕН ПОНТОНСКИ 
МОСТ ДО 

ПЛАЖЕ ЛИДО

 10. јул петак 21:00 - „ДОБРО ДОШЛИ У КАБАРЕ“ - Кабаре
 11. јул субота 21:00 - „STAND DOWN“ - Комедија
 12. јул недеља 20:30 - „ЛЕПОТИЦА И ЗВЕР“ - Дечија представа
 13. јул  понедељак 20:30 - „СВИ ТРЕБА ДА ЗНАЈУ ШТА 

ДРУГАРСТВО ЗНАЧИ“ - Дечија представа
 17. јул петак  21:00 - „МИЛУНКА“ - Монодрама 
 18. јул субота 21:00 - „ЧАЈ ОД ЈАСМИНА“ - Представа
 19. јул недеља 20:30 - „ДОСИТЕЈЕВЕ БАСНЕ“ - Дечија представа
 20. јул  понедељак 20:30 - „УШЕЋЕРЕНА ПЕПЕЉУГА“ - Дечија 

представа
 24. јул петак 21:00 - „ЛУДА ЖУРКА“ - Комедија 
 25. јул субота 21:00 - „ЦИГАНСКИ КАБАРЕ“ - Кабаре
 26. јул  недеља 20:30 - „ОД НАВИЈАЧА ДО УДВАРАЧА“ - Дечија 

представа
 27. јул понедељак 20:30 - „ШУМА ЧУДА“ - Дечија представа
 31. јул  петак 21:00 - „САМОУБИСТВО У САМООДБРАНИ“ - 

Комедија 
 01. август субота 21:00 - „ДОБРА СТАРА ВРЕМЕНА“ - Кабаре 
 02. август недеља 20:30 - „МАЛА СИРЕНА“ - Дечија представа
 03. август понедељак 20:30 - „АВАНТУРЕ МАЧКА ЏОА“ - Дечија 

представа
 07. август петак 21:00 - „ПАЗИ С’КИМЕ СПАВАШ“ - Представа
 08. август субота 21:00 – Премијера „НАПОКОН САМИ“ - 

Комедија

 09. август недеља 20:30 - „ИКАРОВ ЛЕТ“ - Дечија представа
 10. август понедељак 20:30 - „ПОРОДИЦА КРЕМЕНКО“ - Дечија 

представа
 14. август петак 21:00 - „КОД Г. ШЕРМАНА“ - Комедија
 15. август субота 21:00 – „ГАРАВИ СОКАК“ - Концерт
 16. август  недеља 20:30 - „МАЧКЕ ИЗ ВИСОКОГ ДРУШТВА“ - 

Дечија представа
 17. август  понедељак 20:30 - „КАПЕТАН ЏОН ПИПЛФОКС“ - 

Дечија представа
 21. август петак 21:00 - „СВЕ ЗА ТЕБЕ ЉУБАВИ“ - Комедија 
 22. август субота 21:00 - СЛОБОДАН ТРКУЉА - Концерт
 23. август  недеља 20:30 - „СМЕХОТРЕСНИ КАЛАМБУР - 

ПЕЂОЛИНО“ - Дечија представа
 24. август  понедељак 20:30 - „ПУТ ОКО СВЕТА“ - Дечија 

представа
 26. август среда 20:30 - КУД „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ - Концерт
 27. август  четвртак 20:30 - „ПРИНЦЕЗА И ДИЈАМАНТ“ - Дечија 

представа
 28. август петак 21:00 - „ВЕЛИКИ ТАЛАС“ -  Комедија 
 29. август субота 21:00 - „STAND UP“ - Комедија
 30. август  недеља 20:30 - „МАЛА ЉУБАВНА БАЈКА“ - Дечија 

представа
 31. август  понедељак 20:30 - „КРЦКО ОРАШЧИЋ“ - Дечија 

представа

ПРОГРАМ „ЛЕТО НА ГАРДОШУ“ ЗА 2015. ГОДИНУ
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БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ САВЕТА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Учешћем у Декади акције 
за безбедност на путевима 
2011-2020, Савет за безбедност 
саобраћаја на путевима ГО 
Земун забележио је изузетно 
живе активности у циљу 
повећања безбедности свих 
учесника у саобраћају, од 
основаца, средњошколаца до 
најстаријих.

Најмлађим основцима 

подељено је 1658 бројева 

илустрованог часописа 

„Пажљивкова саобраћајна 

правила“ у сарадњи са 

Републичком агенцијом за 

безбедност саобраћаја.

Вршњачка едукација за 

будуће возаче организована је, 

почетком марта, у сарадњи са 

Републичком агенцијом и Центром 

младих Србије за 60 ученика ПБШ 

„Димитрије Давидовић“. Имала је 

за циљ подизање нивоа свести 

код младих о значају безбедног 

учешћа у саобраћају. 

У скупштинској сали општине 

Земун, у априлу, је одржано 

предавање о безбедности у 

саобраћају за наше најстарије 

суграђане у оквиру кампање 

„Безбедност годи нама“.

За најбоље појединце и 

школске екипе учеснике 46. 

општинске смотре „Шта знаш о 

саобраћају“ одржане у априлу, 

обезбеђене су вредне награде које 

је уручио председник СО Земун и 

председник Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима општине 

Земун Ненад Врањевац. 

Испред општинског здања, 

15. јуна, организована је свечана 

додела награда за ученике десет 

земунских основних школа које 

су учествовале на ликовном 

и летерарном конкурсу 

из области безбедности у 

саобраћају. 

Најмлађим основцима подељено је 1658 бројева илустрованог 
часописа „Пажљивкова саобраћајна правила“ у сарадњи са 

Републичком агенцијом за безбедност саобраћаја



ПОМОЋ ЗЕМУНСКИМ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Општина Земун, Привредна 
комора и Задружни савез 
Београда одржали су, у 
фебруару, пред неколико 
десетина најугледнијих 
земунских домаћина, 
пољопривредника једнодневно 
саветовање о мерама и 
подстицајима намењеним 
руралном развоју из домаћих и 
страних фондова. 

Крајем априла, о заштити 
биљне производње од 
прекомерне употребе 
хербицида и других хемијских 
материја пољопривредницима 
Батајнице и околине у 
просторијама МЗ Батајница 
говорили су стручњаци 
Института за заштиту биља и 
животне средине.

У ЗЕМУНУ ОБЕЛЕЖЕН 
СВЕТСКИ ДАН КОМШИЈА

Поводом обележавања 
Светског дана комшија – 29. 
маја, општина Земун је у 
сарадњи са градом Београдом 
на платоу испред општинског 
здања организовала сусрет 
градских и општинских челника 
са председницима скупштинa 
станара.

Председник Скупштине 
града Београда Никола 
Никодијевић и председник 
Скупштине градске општине 
Земун Ненад Врањевац 
председницима скупштина 
станара указали су на обавезу 
поштовања правних прописа, 
пружали им корисне савете и 
информације које су важне за 
станаре стамбених зграда.
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Министарство унутрашњих послова Републике Србије организовало је 13. јуна 

другу по реду акцију под називом  „Полицајац у заједници“ на Кеју ослобођења 

у Земуну. Министар унутрашњих послова у Влади Републике Србије др Небојша 

Стефановић, директор полиције Милорад Вељовић и бројни припадници МУП-а 

дружили су се са децом и грађанима.

 “Тај део рада полиције у заједници свакако је један од најзначајних задатака 

који стоје пред полицијом. Циљ је да људи стекну поверење у полицију, да се 

боље упознају са тиме што полиција ради у свакодневним делатностима, а што 

се не види баш увек у јавности, и да се побољшају резултати рада и ефикасност 

полицијских службеника”, рекао је министар.

Испред Градске општине Земун догађају су присуствовали председник 

општине Дејан Матић, заменик председника Дамир Ковачевић, председник 

Скупштине ГО Земун Ненад Врањевац, секретар Скупштине ГО Земун Марко 

Јанковић, помоћник председника Карло Квапил, чланови Већа Милорад 

Радуловић и Драган Матијевић и уредник Земунских новина Андријана Кукољ.

ОДРЖАНА АКЦИЈА „ПОЛИЦАЈАЦ У ЗАЈЕДНИЦИ“

ОСНОВАНА ЖЕНСКА ОДБОРНИЧКА МРЕЖА 

Усвајајући сугестије ЕУ о равноправнијој заступљености и учешћу жена у 
друштвеном и политичком животу, у општини Земун је 8. маја 2015. године 
одржана оснивачка конференција Женске одборничке мреже СО Земун. За 
координатора Мреже изабрана је одборница СО Земун Тања Кукобат.

Задатак Женске одборничке мреже јесте укључивање што више жена у 

политику Србије и побољшање живота и положаја жена. Оно што отежава да 

равноправност заживи јесу пре свега стереотипи наслеђени из васпитања и 

образовања, који су јаки, а потребно их је променити.

ЗА БОЉИ ЖИВОТ РОМА
Светски дан Рома пригодно 
је обележен и овог 8. априла 
бројним активностима. 
Члан Већа општине Земун Стеван 

Родић је са председником Удружења 

Рома Батајнице „За лепшу будућност“, 

Зораном Шаиновићем, пратио 

седницу Скупштинског одбора 

за људска и мањинска права и 

равноправност полова на тему 

„Инклузија Рома и Ромкиња“.

У посети ромском насељу у 

Батајници чланови Већа општине 

Земун Стеван Родић и Драган 

Матијевић разговарали су са својим 

суграђанима о горућим проблемима 

Рома. О начинима интеграције 

Рома у друштевни живот заједнице 

разговарало се и у МЗ Батајница, 

са представницима земунске 

општине и Драгољубом Ацковићем, 

замеником директора Канцеларије 

за људска и мањинска права Владе 

Републике Србије.
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ПРОЛЕЋНО ЧИШЋЕЊЕ 
ЗЕМУНА

Први пролећни дани били су идеална прилика да се 
започне сређивање и чишћење наше општине. Активисти  
Канцеларијe за младе и Канцеларије за волонтере 
општине Земун су крајем марта у једнодневној акцији 
очистили смеће и заостале зимске наносе са шеталишта 
дуж Земунског кеја, на потезу од Масариковог трга до 
„Ватренке“. Очишћено је и приобаље, степениште које 
води на Гардош и плато око куле.

Пролећно сређивање било је прилика и да се рашчисте 

мање депоније уз пругу у батајничком насељу Шангај, као и 

оближње игралиште.

У великој пролећној акцији чишћења Београда градским 

комуналним предузећима помогли су и челници градске 

управе, руководство општине Земун и грађани. Овом 

приликом у Земуну је уређена запуштена зелена површина на 

углу улица Грмечке и Др Недељка Ерцеговца, степениште које 

води од насеља Калварија до Тошиног бунара и депоније на 

прилазима Лаудоновом шанцу.

Чишћење Земуна неће бити сезонско, 
већ је сачињен план активности за одржавање 

најкритичнијих деловa општине
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ЗНАЧАЈ ПЕШАЧЕЊА И 
ПЛАНИНАРЕЊА У ОЧУВАЊУ 
ЗДРАВЉА И ФОРМЕ

Водич и планинар Добривоје 
Радојевић је у априлу корисницима 
Геронтолошког центра Београд -Дом 
Бежанијска коса одржао садржајно и 
поучно предавање о благотворним 
здравственим утицајима умерених 
физичких активности, међу којима је 
посебну пажњу посветио пешачењу и 
планинарењу.

Ученицима из ОШ „Лазар Саватић“ 
и ОШ „Светозар Милетић“ о лепотама, 
особеностима и свим аспектима 
планинарења  говорио је освајач 
Аконкагве, Ама Даблана у Непалу, 
Елбруса - алпиниста Ранко Јашовић.

У СУСРЕТ ПРОЛЕЋНИМ 
АЛЕРГИЈАМА

За наше најстарије суграђане општина 
Земун је организовала у марту предавање 
„У сусрет пролећу, пролећна алергија 
и животна средина“, које је одржала др 
Ане Балаћ-Јовановић из ДЗ „Земун“. Она 
је говорила о узроцима и изазивачима 
алергија, факторима ризика и начинима 
превенције у отвореном дијалогу са 
пензионерима.

ДИВИМО СЕ И 
ЧУВАМО СВОЈУ ПЛАНЕТУ

Ученицима другог и трећег разреда 
ОШ „Петар Кочић“ еколошко удружење 
„Ида“ приредило је предавање о планети 
Земљи и како је чувати, поводом 22. 
априла - Дана плаве планете. Плесна 
група Правно-биротехничке школе на 
летњој позорници земунског кеја извела 
је програм „Планета земља - другу 
немамо“, а Театар „Лево“ - АКУД „Иво Лола 
Рибар“  представу „Краљевство планета 
Земља“ пред децом из земунских вртића 
и ђацима  из ОШ „Лазар Саватић“.

СВЕТСКИ ДАН ВОДА
Светски дан вода обележен је 

23. марта 2015. године пригодним 
предавањем  аналитичара заштите 
животне средине Тање Кукобат ђацима 
из школа ОШ ‘’Светозар Милетић’’, ОШ 
‘’Лазар Саватић’’ и ОШ ‘’Раде Кончар’’. Том 
приликом, деца су могла више да сазнају 
о значају очувања водених ресурса наше 
планете и штедњи пијаће воде.

Стеван 
РОДИЋ
- члан Већа општине Земун -

Задужен за:

привреду, пољопривреду, 
водопривреду, предузетништво, 

запошљавање, чистоћу, заштиту 
животне средине и зоохигијену

stevan.rodic@zemun.rs

НАЈМЛАЂИ 
ЧУВАРИ 

ПРИРОДЕ 
У АКЦИЈИ

На иницијативу ПУ „Др Сима Милошевић“, крајем јануара, малишани су 
засадили јелке на међублоковској зеленој површини на Земунском кеју. Саднице 
је обезбедило ЈКП „Зеленило Београд“, а догађају су присуствовали председник 
општине Земун Дејан Матић, заменик председника Дамир Ковачевић, члан 
општинског Већа Гаврило Ковачевић, директорка ПУ Јасмина Станојковић-Боуали 
са васпитачима и родитељима, као и генерални директор ЈКП „Зеленило Београд“ 
Слободан Станојевић.

РАДИОНИЦА ЗА „СКАУТЕ“ 
У ГРАДСКОМ ПАРКУ

Одред извиђача ”Земун”, у сарадњи са општином Земун, одржао је у Градском 
парку  едукативно-промотивну радионицу извиђаштва – упознавање природе и 
стицање вештина. У радионици су учествовали ученици основних школа ”Лазар 
Саватић”, ”Петар Кочић”, ”Горња варош”, ”Илија Бирчанин”, ”Бранко Пешић” и 
”Михајло Пупин”. Одред извиђача „Земун“ постоји од септембра 2013. године и ради 
при ОШ „Михајло Пупин“.

Градска општина Земун је и ове 
године организовала традиционалну 
акцију ”Цветна алеја Земуна”. Завршна 
свечаност и проглашење победника 
одржано је у фоајеу општине Земун уз 
присуство учесника и бројних гостију.

Испред општине Земун награде и 

плакете уручио је члан Већа Станислав 
Кулачин. Победници у свакој категорији, 
као и добитници плакете за уређење 
зелене површине у оквиру пословног 
простора, биће предложени за градско 
такмичење под називом ”За зеленији 
Београд 2015. године.”

„ЦВЕТНА АЛЕЈА 2015.“
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ШАНСА ЗА РЕШЕЊЕ СТАМБЕНИХ 
ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИЦА

Помоћ у грађевинском материјалу у вредности до 2000 евра, на основу 
Уговора о донацији који је општина Земун потписала са Делегацијом 
Европске уније у Републици Србији, добила је 31 породица, док су на основу 
суфинансирања Пројекта од стране Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије помоћ добила још четири домаћинства.

У циљу успешног наставка спровођења Регионалног стамбеног програма 
који обухвата и збрињавање најугроженијих породица које живе у Земуну, 
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и Повереништво за 
збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица општине Земун објавили 
су јавни позив за све породице избеглица из Босне и Херцеговине и Републике 
Хрватске, које нису решиле своје стамбено питање, да се евидентирају. 
Регионални стамбени програм Републике Србије вредан 330 милиона евра 
требало би да реши проблем становања 16.780 пoрoдицa у Србиjи, тaчниje oкo 
45.000 људи и биће спроведен у наредних пет година кроз више пројеката.

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ 
ЗА  НАЈМЛАЂЕ ПАЦИЈЕНТЕ 

Општина Земун је у сарадњи са 
порталом  „SrbijaDanas.com“   
обезбедила пакетиће за 
новогодишње и божићне 
празнике најмлађима који су 
на лечењу на педијатријском 
одељењу КБЦ „Земун“.

„У време радости, малишанима 
на лечењу и њиховим мајкама 
желели смо да покажемо да нису 
сами, а пакетићи су знак наше 
пажње и солидарности са онима 
који најрадосније празнике не 
проводе у својим домовима“, 
рекао је председник општине 
Земун Дејан Матић  док је 
уручивао поклоне пацијентима 
Педијатријске болнице.

ЕКГ АПАРАТ ЗА ДЕЧЈУ 
БОЛНИЦУ КБЦ „ЗЕМУН“

Средствима прикупљеним 
на донаторској вечери, коју је 
заслужни грађанин Земуна и 
угледни привредник Синиша 
Ерцеговчевић  организовао у 
фербуару, купљен је нови ЕКГ 
апарат који је био неопходан 
педијатријској служби „КБЦ“ Земун. 
Обнављајући светлу традицију 
доброчинства, Ерцеговчевић је 
позвао све привреднике да се 
придруже акцијама помоћи у свим 
областима живота наше општине.

СЛАНА ПЕЋИНА ЗА ОШ 
„САВА ЈОВАНОВИЋ 
СИРОГОЈНО“

Фондација „Драгица 
Николић“ донирала је ОШ „Сава 
Јовановић Сирогојно“ слану 
пећину, неопходну  за лечење 
проблема респираторних органа 
и реализацију едукативних 
садржаја. Испред општине Земун 
догађају је присуствовао заменик 
председника општине Дамир 
Ковачевић истакавши важност 
сарадње институција , како би сва 
деца, а нарочито деца са посебним 
потребама имала оптималне 
услове за развој своје личности.
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ОБНАВЉАЊЕ И 
ПРОШИРЕЊЕ КБЦ  „ЗЕМУН“

У  грађевинске радове на обнови делова КБЦ  „Земун“ уложено је 123 
милиона динара, а у нову и савремену опрему додатних 40 милиона, 
истакли су приликом обиласка ове здравствене установе градски менаџер 
Горан Весић, председник општине Земун Дејан Матић, председник 
Скупштине града Београда Никола Никодијевић и градска секретарка за 
здравље Вера Дражић. 

Том приликом, градски челнису су истакли да ће према плановима Земунска 
болница бити прва градска установа која ће у најскорије време добити одељење 
за вантелесну оплодњу.

На  предлог општине у току 2015. године урадиће се пројектна документација 
за Дечију болницу, смештену у легату породице Карађорђевић, старом више 
од једног века. Пошто је завршена легализација и решени имовинско-правни 
односи, радови на обнови педијатрије могли би да почну идуће године.



Завичајни музеј Земуна је 

после 12 година, отворио своја 

врата, поклонивши грађанима 

Земуна и Београда величанствену 

изложбу „О Земуну глас“. 

Изложбом реклама и огласа 

испричана је прича о животу 

Земуна у периоду од 1919. до 1941. 

године. Из најважнијих листова 

и издања који су штампани у 

том периоду, сазнаје се како су 

Земунци становали, како су се 

и где запошљавали, како су се 

облачили, забављали, упознавали, 

венчавали и умирали. 

Виши кустос Музеја и ауторка 

изложбе Љиљана Аћимовић 

презентовала је посетиоцима 

саму поставку и пратећи каталог 

који је настао као резултат 

помног проучавања огласних 

страна у дневним и периодичним 

листовима између два светска 

рата. Каталог представља значајно 

историјско штиво и „споменар“ 

Земуна тог периода. 

Изложбу је отворио 

председник општине Земун Дејан 

Матић, истакавши да је сваки 

музеј место где се сазнаје историја 

једног града, упознаје наслеђе, 

култура, уметност и живот народа. 

„Велика ми је част што данас као 

председник општине Земун могу 

да отворим ову изложбу. Надам 

се да је ово нови почетак живота 

Спиртине куће која ће као некада 

имати сталну поставку и нове 

изложбе у будућности“, истакао је 

Матић. 

У Галерији „Икар“ Дома 
ваздухопловства у Земуну, 15. 
априла 2015. отворена је изложба 
посвећена Милутину Миланковићу 
у организацији општине Земун, 
Команде РВ и ПВО и Удружења 
„Милутин Миланковић“. Изложба 
обухвата читав живот, школовање 
и научни рад овог великог 
научника. 
Отварању изложбе присуствовали 
су испред општине Земун 
председник Дејан Матић, члан 
општинског  Већа Милосав 
Стаменов, испред Команде РВиПВО 
пуковник Драган Панић и Татјана 
Сурлић а испред Удружења 
„Милутин Миланковић“ мр 
Славко Максимовић, председник 
Удружења и Слободан Стојановић, 
пуковник у пензији, као и бројни 
поштоваоци личности и дела 
Милутина Миланковића, научни 
радници и грађани Земуна. 
Уприличен је пригодан програм у 
коме су учествовали ученици ОШ 
„Светозар Милетић“.

ИЗЛОЖБА О ВЕЛИКАНУ НАУКЕ МИЛУТИНУ МИЛАНКОВИЋУ

ПОСЛЕ 12 ГОДИНА ОТВОРЕН 
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ

„О ЗЕМУНУ ГЛАС“

„О ЗЕМУНУ ГЛАС“
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ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ ЗА 
СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ

У циљу популаризације читања, 
писања и објављивања књижевних 
дела, општина Земун је обележила 
Светски дан поезије. У библиотеци „Свети 
Сава“ додељене су награде за најбоље 
литерарне радове на тему „Мој Земун“. У 
конкуренцији од 16 пристиглих радова, 
из свих земунских основних школа, 
награде су добили: Давид Мијатовић, 
Младен Јовановић, Симона Кнежевић, 
Алекса Кнежевић и Уна Марељ.

Победници општинског такмичења 

у рецитовању, одржаног у ОШ „Лазар 

Саватић“ у марту, Влада Папрић и Данијела 

Павловић пласирали су се на Републичко 

такмичење. 

НАГРАДЕ TAЛЕНТИМА Најуспешнији полазници Регионалног центра за 

таленте добили су дипломе за научно-истраживачке 

радове и освојена прва три места на Републичком 

такмичењу младих талената у разним областима. 

Испред општине Земун дипломе најталентованијима 

уручио је председник Скупштине општине Земун Ненад 

Врањевац. 

”Честитам вам у име општине Земун и знам да сте 

поштено заслужили све ове награде. Mи смо ту да 

вас подржимо, да ваше знање и посвећеност науци 

буде трајно опредељење на добробит целокупног 

друштва. Ваш успех је наш понос”, рекао је Врањевац, 

пожелевши свима много успеха у раду и учењу.



КАНАДСКИ ЈАВОР ЗА 
„ПРОЛЕЋДАН“

Амбасадор Канаде Филип 
Пенингтон засадио је 30. марта 
2015. године, у дворишту Правно-
биротехничке школе „Димитрије 
Давидовић“ садницу канадског јавора, 
чиме је отворена традиционална 
манифестација „Пролећдан“. У оквиру 
„Пролећних чаролија“ организована 
је изложба „Нежна лепотица - азалеја“, 
радионица сирове хране Маје Волк, 
хуманитарна акција „Чеп за хедикеп“, 
изложба старих заната и инфо-штанд 
„Научи о Канади“, док су се ученици 
такмичили у популарним караокама.

11.ТРАДИЦИОНАЛНИ 
НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ 
„ЗЕМУНСКОГ КАМЕРНОГ 
ОРЕКСТРА“

И ове године, 23. јануара, одржан је 
традицонални новогодишњи концерт 
„Земунског камерног оркестра“, којим 
је дириговао проф. Љубомир Полојац. 
Изведен је богат и разноврстан 
репертоар, а концерт су организовали 
Туристичко друштво Земун и Клуб 
матичне културе Земуна.

„У ЗЕМУНУ ПРЕ ЗЕМУНА“ 
НА ГАРДОШУ

Средином априла у атељеу и 
галерији „Чубрило“, која се налази у 
кули на Гардошу, отворена је изложба 
и представљена најновија књига 
Бранка Најхолда „У Земуну пре Земуна“. 
Представљени су експонати нађени 
на тлу Земуна из бронзаног периода, 
сведоци дуговечности града.

ЈУБИЛАРНИ ПРОЛЕЋНИ 
КОНЦЕРТ ТРИА „ОРИОН“

У свечаној сали Клуба Дома 
ваздухопловства 24. априла 2015. 
године Трио „Орион“ извео је 
концерт са гошћом из далеког Јапана, 
виолинисткињом Мегуми Тешима-
Калман. Десети Пролећни концерт је, 
својим разноврсним репертоаром, 
оправдао очекивања бројне публике.

„ШТА ГОВОРИ 
ТО ШТО НОСИМ?“

Општина Земун је у Економској 
школи „Нада Димић“, у априлу,  
матурантима приредила радионицу о  
основама културе одевања „ДАЗЕД или 
шта говори то што носим?“. Радионицу 
је одржао светски познати костимограф 
и самостални уметник Борис Чакширан.
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У организацији Пријатеља деце Земуна, 

Земунског салона карикатуре и под 

покровитељством земунског ресторана 

”Мекдоналдс” 5. марта одржан је 21. ”Мали 

Пјер”. У конкуренцији од 101 рада, пристиглих 

из основних школа ”Гаврило Принцип”’, ”Лазар 

Саватић”, ”Петар Кочић”, ”Раде Кончар”, ”Горња 

варош”, ”Станко Марић” и ”Соња Маринковић” 

плакетама је награђено 28 ученика. За најбољу, 

међу малим карикатуристима, изабрана је 

Милица Илијић ученица ОШ „Гаврило Принцип“.

РАЗГОВОРИ 
О КЊИЗИ

У општини 

Земун 23. марта за 

ученике Земунске 

гимназије и Правно-

биротехничке 

школе ”Димитрије 

Давидовић” 

организовано је 

предавање под 

називом ”Књига – 

прозор у свет“. 

Kњижевница 

Душица Милановић 

говорила је о 

процесу стварања 

дела, размишљањима 

која тај процес прате и 

циљевима којима тежи 

аутор у току стваралачког  

процеса.

Пети међународни скуп под називом ”Дани Арчибалда Рајса” организован 

је 3. марта у Криминалистичко-полицијској академији, уз подршку 

Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја.

Свечани скуп, на којем је био присутан председник Скупштине општине 

Земун Ненад Врањевац, отворио је министар правде Републике Србије 

Никола Селаковић. Ове године су презентовани научни и стручни радови, 

140 еминентних аутора из Кине, Русије, Велике Британије, Шпаније, 

Португалије, Словеније, Хрватске и Србије.

„МАЛИ ПЈЕР“ ЗА НАЈБОЉЕ 
КАРИКАТУРИСТЕ

„ДАНИ АРЧИБАЛДА РАЈСА“ 

„КАКО ЗЕМУНАЦ ВИДИ БЕОГРАД“
Крајем 2014. године у фоајеу општине Земун одржана је изложба слика 

познатог сликара Милорада Пекића „Како Земунац види Београд“. Том 

приликом је изложена  31 слика једног од најпознатијих земунских сликара. 

Изложбу је отворио председник општине Земун Дејан Матић, подсетивши 

да је Пекићев опус добро познат Земунцима, јер се могу видети у великом 

броју институција у нашој општини: школама, библиотеци „Свети Сава“, 

Полицијској станици Земун и општини Земун.



ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА ДОМАЋИН 
СУСРЕТА ГИМНАЗИЈА ЕВРОПЕ

Под покровитељством 
општине Земун, Земунска 
гимназија је у периоду 
од 23. до 27. марта 2015. 
године организовала сусрете 
гимназија Европе, поводом 
представљања резултата 
пројекта ”Истраживањем до 
боље наставе”.

Председник Скупштине 

општине Земун Ненад Врањевац 

угостио је делегацију наставника 

и ученика гимназија из 

Мађарске, Румуније, Словеније и 

Републике Српске.

Пројекат ”Сусрети гиманзија 

Европе – истраживањем 

до боље наставе” је од 

изузетне вредности, како 

у истраживачком, тако и у 

концепту примера добре праксе 

у научно–васпитном процесу, и 

као такав подржан је од стране 

Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике 

Србије.

Милорад Радуловић, члан 

Већа општине Земун нагласио 

је да и друге образовне 

институције треба да следе 

пример Земунске гимназије, јер 

се на тај начин отвара простор за 

регионалну сардњу и у области 

школства.

Током боравка у нашој земљи 

гимназијалци из иностранства 

имали су  прилику да се упознају 

са културно-историјским наслеђем 

Земуна, Београда, Сремских 

Карловаца и Новог Сада.

Срдачан пријем  за  
ученице из Шведске

Јавни 
час са 
пилотимаУ оквиру међународне размене, на усавршавању, у 

Медицинској школи „Надежда Петровић“  неколико дана 
су боравиле  ученице средње стручне медицинске школе 
из Шведског града Ереброа са својим наставницима.
Пријем за госте и домаћине, у општини Земун, 
организовао је председник СО Земун Ненад Врањевац.

Негујући 
успешну цивилно-
војну сарадњу 
са Комадом РВ и 
ПВО, са жељом 
да помогне у 
професионалној оријентацији, општина Земун 
је организовала јавни час припадника 204. 
ваздухопловне бригаде ученицима осмих разреда ОШ 
„Светозар Милетић“, ОШ „Мајка Југовића“ и ОШ „Лазар 
Саватић“. Представљању позива пилота присуствовали 
су и члан Градског већа Стево Таталовић и заменик 
председника општине Земун Дамир Ковачевић, као и 
војне старешине.
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СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 
У МЗ ЗЕМУН ПОЉЕ

Од децембра 2014. године у 
просторијама Удружења „Омладина Земуна“ 
МЗ Земун Поље организује бесплатну 
школу енглеског језика за ученике трећег 
и четвртог разреда основне школе и 
омладину. У  плану је увођење и школе 
шпанског језика.

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ
Канцеларија за младе општине Земун 

је у априлу окупила све градске локалне 
канцеларије ради размене искустава у раду 
са младима на тему „Наш пример добре 
праксе“. Представљањем најважнијих 
пројеката које су спровеле у организовању 
младих договорена је заједничка и 
координисана сарадња за будућност.

ДИВАЦ ПОСЕТИО 
ЗЕМУНСКЕ ШКОЛЕ

Прослављени кошаркашки ас Владе 
Дивац посетио је, у фебруару,  ОШ „Бранко 
Пешић“ и Школу за ученике оштећеног слуха 
„Вељко Рамадановић“. Дивац се упознао са 
условима у којима уче и оспособљавају се 
ђаци у овим установама и обећао помоћ 
своје фондације у њиховом опремању.

НАЈБОЉИ У РЕГИОНУ
Ђак Ваздухопловне академије из Земуна, 

Марко Петрушић допринео је да његов тим 
у 20 одабраних понесе титулу победника 
на недавно одржаним трећим „Пословним 
изазовима Балкана“ у Бечићима. Специјално 
креираним софтвером Марко је заслужио 
прво место међу 80 ученика из 40 општина 
из Црне Горе, Хрватске, БиХ и Србије.

Владимир 
СТОЈКОВИЋ

Милорад 
РАДУЛОВИЋ

Чланови Већа општине Земун задужени за: 
Школство – основно, средње, више 

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

заједницама, локалну стратегија 
развоја и  локалне акциони планове.

milorad.radulovic@zemun.rs
vladimir.stojkovic@zemun.rs

ОБНОВЉЕН КАРАВАН ПРИЈАТЕЉСТВА

Домаћин,  после 20 година, обновљеног Ђачког каравана пријатељства 

некадашњих југословенских основаца, одржаног крајем априла,  била је 

ОШ „Светозар Милетић“. Манифестацију су обновили директори школа  

Земуна, Крања, Осијека, Бања Луке, Херцег Новог и Битоља, а садашњи 

основци су је одушевљено прихватили. Обележила су га такмичења, 

обиласци града и околине и дружења.

Канцеларијa за младе и Канцеларија за волонтере општине Земун 

организовале су, у априлу и мају,   едукативне радионице за ученике 

Економске, Правно-биротехничке школе и Земунске гимназије под 

називом  „Буди одборник на један дан“. Током симулације скупштинске 

расправе, да на прави начин укрсте аргументе и што боље уђу у улогу 

одборника, али и сазнају начине на које могу утицати на доносиоце 

одлука, помагали су председник СО Земун Ненад Врањевац  и секретар 

СО Земун Марко Јанковић.

УЧЕНИЦИ У УЛОЗИ 
ОДБОРНИКА
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Делегација Светске здравствене организације у оквиру 
посете Србији, 19. марта одржала је састанак са члановима 
Савета за здравство, социјалну и дечију заштиту ГО Земун. Бо-
равак експерата Светске здравствене организације има за циљ 
анализу и утврђивање методологије функционисања локалних 
савета у кризним ситуацијама.

Општина Земун је изабрана, као једна од локалних самоуправа која 

је у кризној ситуацији поступала благовремено и сврсисходно, и као 

таква је пример добре праксе. На састанку је било речи о питањима 

превенције, деловања током ванредних ситуација и ангажовања у 

санирању последица. Такође, анализирано је деловање локалних савета 

за здравство у ванредним ситуацијама, са освртом на прошлогодишње 

поплаве. Домаћини скупа коме су присуствовали и представници здрав-

ствених и социјалних установа са територије Земуна и града Београд 

били су Дејан Матић, председник општине Земун, председник Скупшти-

не општине Земун Ненад Врањевац и члан Већа Драган Матијевић.

Експерти Светске здравствене организације у посети Земуну

У разговору са Прим. Др сци мед Весном Либек

ОБЕЛЕЖЕН 
НАЦИОНАЛНИ ДАН 

ДОБРОВОЉНИХ 
ДАВАОЦА КРВИ

„Трансфузија крви и крвних 
компоненти спасава милионе живота 
широм света сваке године. Помаже 
животно угроженим пацијентима 
да имају бољи квалитет живота и 
подржава комплексне медицинске и 
хируршке процедуре. Такође, омогућава 
адекватно збрињавање најтежих 
болесника палијативно и има велику 
улогу у перинаталном збрињавању 
новорођенчади“, овим речима др 
Либек започиње разговор о значају 
добровољног давалаштва крви.

  Ко може да буде добровољни 
давалац крви?
Снабдевање сигурном крвљу се 

спроводи кроз прикупљање крви од 
добровољних давалаца крви. Део њих 
је уписан и у Регистар донора органа. 
Добровољни давалац крви може бити 
свака здрава особа телесне масе преко 50 
кг између 18 и 65 година. Мушкарци могу 
безбедно дати крв свака три, а жене свака 
четири месеца. Потенцијални давалац 
најпре попуњава упитник, а потом се 
одређује ниво хемоглобина вађењем крви 
из прста. Затим, даваоца прегледа лекар 
и кроз анамнезу проверава здравствено 
стање и упућује даваоца на давање крви 
које у просеку траје седам минута. Ако се 
установи било какав ризик по здравље 
како даваоца тако и пацијента који би ту 
крв примио, крв се неће узети, а забране 
се односе на привремене и трајне. Без 
обзира који пут давалац даје крв, она 
се увек на исти начин процесуира и 
проверава.

  На који начин се крв даваоца 
процесуира, проверава и чува?
Од сваке узете јединице крви 

припремају се производи за најмање три 
болесника, тако да свако од њих добије 
баш онај део који му је неопходан (црвена 
крвна зрнца, свеже смрзнута плазма, 
крвне плочице). Крв се одмах после 
прикупљања од даваоца прегледа на 
изазиваче болести који могу бити пренете 
крвљу (ХИВ, жутица типа Б и Ц, сифилис) 
уз одређивање крвне групе у АБО и  Рх (Д) 
систему, као и антитела која би могла да 
нашкоде примаоцу крви . Важно је знати 
да крв има свој век трајања. Црвена крвна 
зрнца се чувају у фрижидерима на + 4°C 
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Фондација „Здрав живот“ организовала је у јануару предавање „Депре-
сију је могуће победити“ провереним методама др Нила Нидлија. Истог 
месеца је општина Земун организовала предавање о штетности дувана и 
дуванског дима, које је ученицима  завршних разреда основних школа одр-
жала др Бранислава Шуклетовић из ДЗ „Земун”. 

О значају ране превенције у спречавању фактора ризика, настајању и раз-

воју болести предавање у скупштинској сали општине Земун, крајем фебруара, 

одржала је координаторка Превентивног центра ДЗ „Земун“ др Александра 

Петровић. У сарадњи са Министарством здравља и Удружењем Србије за це-

лијаклију општина Земун је у фебруару организовала предавање о целијаклији, 

интолеранцији на глутен и безглутенској исхрани. У марту је организовано 

предавања о превенцији и раном откривању малигних болести ученицима, Зе-

мунских средњих школа, које је одржала др Драгана Јовичевић, епидемиолог 

Института за онкологију и радиологију Србије, док је средњошколцима у апри-

лу  предавање о заштити репродуктивних органа одржала др Нада Радаковић 

из ДЗ “Земун”. 

Савети стручњака за  очување здравља

до 42 дана, крвне плочице чувају се на 
мешалицама до 5 дана, а  свеже смрзнута 
плазма на -40°C до две године. 

  Колики  је значај Службе за 
трансфузију крви КВЦ „Земун“?
Клиничко болнички центар Земун-

Београд је здравствена установа са 
традицијом дугом преко 230 година. 
Са  640 болесничких постеља, збрињава 
годишње потребе становништва које 
гравитира овом болницом али и свих 
болесника из других региона који помоћ 
потраже у њој. Пре 55 година, под њеним 
окриљем, основано је Одељење за 
трансфузију које је временом добило 
статус Службе за трансфузију крви. Да 
би обезбедили несметан рад у КБЦ-у 
и обављање преко 10.000 хируршких 
интервенција у току године као и лечење 
и супортивну терапију свих других 
пацијената, Служба за трансфузију крви 
ради 24 часа дневно. Окупља и мотивише 
добровољне даваоце крви и преради 8.000 
јединица крви у 20.000 компоненти .

  Ваша Служба се сваке године, 
на пригодан начин, захвали 
институцијама и појединцима, 
али приреди и дружење са хуманом 
нотом на Земунском кеју за све 
грађане наше општине. Ни ова 
година није била изузетак!?
Регуларни, вишеструко тестирани 

даваоци крви су и најсигурнији даваоци. 
Тако је и ове године општина Земун  08. 
маја примила добровољне даваоце крви 
и све оне који помажу одржавање акција. 
Том приликом су уручена признања и 
захвалнице дугогодишњим даваоцима, 
међу којима и  председнику општине Земун 

Дејану Матићу, члановима општинског 
Већа Гаврилу Ковачевићу, Владимиру 
Костићу и Милораду Радуловићу, главном 
и одговорном уреднику „Земунских 
новина“ Андријани Кукољ и многобројним 
државним институцијама. У овом духу 
васпитавамо и све младе људе који први пут 
у животу дају крв, па су због тога ове године 
Земунска гимназија и Електротехничка 
школа „Земун“, 11.маја у Старом двору, 
поводом Националног дана добровољних 
давалаца крви, од стране Црвеног крста 
Београд добиле признања као једне 
од школа са најбројнијим даваоцима 
међу ученицима Београда. Као и сваке 
године даваоцима крви смо се захвалили 
великом манифестацијом на обали 
Дунава, где је 16 школских екипа цртало 
на тему „Крв живот значи“, студенти КПА 

су приказали своје вештине, а Полицијска 
управа Београда изводила је вежбе са 
дресираним псима и коњима. Мирис рибље 
чорбе је све подсетио да они који дарују 
крв умеју да деле радост живљења са 
суграђанима. Наравно, Служба трансфузије 
је била присутна са мобилном екипом, а 
добровољни даваоци су се, као и увек, 
одазвали нашем позиву.

  За крај нашег разговора шта би била 
Ваша порука?
У сарадњи са Црвеним крстом Земуна, 

још једном позивамо све наше даваоце 
крви да нас посете свих 365 дана у години, 
а оне који ће тек напунити 18 година 
позивамо да тај дан обележе једним новим 
искуством са својим друговима, јер је и 
давање крви лепше са колегама из школе, 
разреда или факултета. 

Чекамо Вас у Служби за трансфузију крви КБЦ „Земун“, у Вуковој улици број 9 
(код Градског парка), сваког радног дана од 07 до 17 часова

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

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
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САДРЖАЈИ ЗА 
СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 

У МЗ ЗЕМУН ПОЉЕ

Канцеларија за младе и Канцеларија за 
волонтере општине Земун организовале 
су, у више наврата, бесплатну џудо 
школицу у Земун Пољу. Уз помоћ члана 
Већа општине Земун Владимира Костића 
тренери „Соко клуба“ основама овог здравог 
олимпијског спорта подучили су ученике 
ОШ „Илија Бирчанин“ и одржали јавни час у 
просторијама Удружења „Омладина Земуна“ 
деци од 7 до 12 година.

За децу слабијег имовног стања, узраста од 

3 до 7 година, Месна заједница Земун Поље 

обезбедила је бесплатне часове балета, а 

понедељком, уторком и петком од 20 часова 

бесплатну рекреацију и фитнес за одрасле. 

„Настојимо да на све расположиве начине 

поправимо кондицију, навике, а тиме и 

здравствено стање својих суграђана“, истакао је 

члан Већа општине Земун Владимир Костић.

ОБЕЛЕЖЕНА СТОГОДИШЊИЦА  
„АНЗАК ДЕЈА“

Општина Земун, Амбасада Аустралије у 
Републици Србији и Рагби 13 Федерација Србије 
уприличили су програм поводом обележавања 
стогодишњицe ”Анзак дејa” (Anzac day) у спомен 
на 25. април 1915. године када су десантом на 
Галипоље аустралијске и новозеландске оружане 
снаге први пут самостално наступиле у Првом 
светском рату.

Тим поводом, заменик председника ГО Земун 

Дамир Ковачевић, председник Скупштине ГО 

Земун Ненад Врањевац, члан Већа општине Земун 

Милосав Стаменов и секретар Скупштине ГО 

Земун Марко Јанковић уприличили су у кабинету 

председника општине Земун пријем за уважене 

госте, амбасадорa Аустралије Њ.Е. Џулију Фини, 

аустралијску и британску рагби звезду Мета Бовена, 

представнике Рагби 13 Федерације Србије и 

представнике компанија које су помогле реализацију 

манифестације.

Заменик председника општине Земун Дамир 

Ковачевић је изразио наду да ће са Амбасадом 

Аустралије ускоро бити реализовани нови пројекти, 

пре свега из области културе. 

 У оквиру спортског дела програма на стадиону ФК 

”Земун” око 150 дечака и девојчица узраста од 10 

до 14 година, подељених у 14 мушких и две женске 

екипе учествовали су на рагби турниру у част 

стогодишњице ”Анзак деја”.



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

ЛОПТЕ И РАЧУНАРИ 
ЗЕМУНСКИМ ШКОЛАМА

Члан Већа општине Земун Милосав 
Стаменов уручио је, у фебруару, 
одбојкашке и рукометне лопте 
основним школама  „Петар Кочић“, 
„Гаврило Принцип“ и  „Станко Марић“, 
а основној школи за децу оштећеног 
слуха „Радивој Поповић“ рачунар за 
потребе фонетског кабинета.

ПРВОМАЈСКИ ТУРНИР У 
БОЋАЊУ У АЛТИНИ

Под покровитељством општине 
Земун, у организацији Боћарског 
клуба „Алтина“, 3. маја одржан је 
традиционални првомајски турнир у 
боћању у насељу Алтина. 
У присуству бројних екипа из 
Суботице, Сомбора, Смедерева, 
Новог Сада, Бачке Тополе и других 
градова Србије такмичење је отворио 
заменик председника општине 
Земун Дамир Ковачевић. Председник 
Боћарског клуба „Алтина“ Тоше 
Мандић поздравио је све присутне и 
захвалио такмичарима на учешћу. 

О СПОРТСКИМ  
ПОВРЕДАМА МЛАДИХ

Општина Земун је у априлу 
организовала предавање ђацима 
основних школа „Лазар Саватић“ 
и „Светозар Милетић“ у вези са 
спортским повредама. Како правилно 
тренирати и вежбати,  хранити се 
и одмарати, једном речју сачувати 
здравље говорили су физијатар Дома 
здравља „Земун“ др Љиљана Пандрц 
и физиотерапеут Ненад Кожул.
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ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У 
САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

У дводневном хуманитарном турниру у малом фудбалу, који је у мају 

организовала Саобраћајно-техничка школа „Земун“, учествовало је 40 

екипа, а све у циљу прикупљања новчаних средстава за лечење тешко 

оболеле фудбалерке ЖФК „Црвена Звезда“ Јоване Лепосавић. Подршку 

хуманитарном турниру пружио је члан Већа општине Земун Милосав 

Стаменов, док су финансијска средства издвојена и из општинског Фонда 

„Мала Милица Ракић“.

ДРУЖЕЊЕ БАНИЈАЦА У 
УГРИНОВЦИМА

Под покровитељством ГО Земун, а у организацији Завичајног 

удружења Банијаца, потомака и пријатеља Баније из Београда, 14. јуна је 

организована културно-спортска манифестација под називом ”Дружење у 

Угриновцима”. По девети пут је на спортским теренима ОШ ”Станко Марић” у 

Угриновцима организован турнир у малом фудбалу на којем је учествовало 

18 сениорских екипа и девет екипа ветерана из свих делова Србије. Прво 

банијско посело свечано је отворио председник општине Земун Дејан 

Матић, који је том приликом подсетио све присутне да су у најтежим 

тренуцима за Крајишнике грађани Земуна били добри домаћини, да су их 

прихватили одлучни да са њима деле свако добро и зло.



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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