


ОБЈЕДИЊЕНА 
ПРОЦЕДУРА 

ЗА ДОБИЈАЊЕ 
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ПРИЗЕМЉЕ

РАДНО ВРЕМЕ: 

Понедељак – петак 
7:30 - 15:30

Суботом  
8:00 - 12:00 

матичар за пријаву смрти

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

ВЛАДАН РАДИКИЋ

Карађорђева 1б, 414-4925

НАТАША ГОВЕДАРИЦА

Булевар Николе Тесле 30, 260-0276

ДАНКА ЦАРИЋ

22. октобра 7, 319-6993

ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ

Светосавска 14, 316-4195

НИНА ШТИГЛИЋ

Карађорђева 2, 219-2505

ВИСОКО ПРИЗЕМЉЕ 

КАНЦЕЛАРИЈА 15

Телефони: 
3778-472; 
3778-473

Радно време: 
понедељак – петак 

9:00 - 14:00

*Само за грађане са територије 

општине Земун

Обавештавамо грађане да су од 1. марта 
2017. године сви послови овере потписа, 

рукописа и преписа прешли у надлежност 
јавних бележника у складу са Законом о 
оверавању потписа, рукописа и преписа.

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.

 За све додатне 
информације грађани се 

могу обратити на мејл  
gradjevinske.dozvole@zemun.rs  

или на број телефона 
377-85-18.

II СПРАТ 

КАНЦЕЛАРИЈА 77

Телефон: 3778-535

Понедељак – петак 

7:30 – 15:30

kancelarijazavolontere@zemun.rs

Телефон: 

3778-554

Ваша питања можете поставити 

у електронској форми, 

попуњавањем апликационог 

формулара на порталу

https://portal.beograd.gov.rs/bic 

Улица 

Косовска број 9

Телефон 
062/8019-090

РАДНО ВРЕМЕ: 

Понедељак 
- петак 

7:30 - 15:30

е-mail: 
kancelarijazamlade@zemun.rs

Трећи спрат
Телефон: 2610-369

Факс: 2610-239
e-mail: ppzemun@gmail.com

Сајт: www.jpppzemun.rs

ТУРИСТИЧКО-КУЛТУРНИ 
ЦЕНТАР ЗЕМУН



Број 334 / Септембар 2018.

МОЈА 
ЗЕМУНСКА 
КАРТИЦА 

ДЕЧИЈА 
ИГРАЛИШТА СТРАНЕ 12-15

ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА  СТРАНЕ 4-9

ВОДОВОД И  
КАНАЛИЗАЦИЈА  СТРАНЕ 16-17

ПЕНЗИОНЕРИ  СТРАНЕ 18-19

ОБЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА СТРАНЕ 10-11

ОБРАЗОВАЊЕ СТРАНЕ 20-23

ДОГАЂАЈИ СТРАНЕ 24-29
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Градска општина Земун 
је покренула пројекат „Моја 
земунска картица“. Циљ пројекта 
је да се грађанима Земуна 
омогући плаћање роба и услуга 
са посебним попустима.

Персонализовану картицу, 
сваки пунолетни грађанин 
Земуна, може да извади у шалтер 
сали Општине једноставним 
попуњавањем обрасца. На тај 
начин се остварује попуст код 
преко 130 субјеката који су 
умрежени кроз пројекат  „Моја 
земунска картица“.

Списак фирми које учествују у  
овом пројекту можете погледати 
на сајту mojakartica.zemun.rs

Заменик главног и одговорног 
уредника: 

Иван Ивановски

Дизајн: Душан Олуић

Оснивач и издавач: 
Градска општина Земун

Главни и одговорни уредник: 
Андријана Кукољ

352(497.11) 

 
 

 

Штампа: Birograf comp. doo Тираж: 13.000 Рукописи се не враћају
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   Живојина Ћулума
   Ђорђа Лобачева 
1 и 2 део

   Пружни пут (део)
   Од Псачке до Дејана 
Дубајића

   Јеремије Станојевића
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    Угриновачки пут 3 део

   Угриновачки пут 18 део

   Угриновачки пут 23 део

   Угриновачки пут 30 део

   Угриновачки пут 34 део

   Угриновачки пут 39 део

   Угриновачки пут 42 део

   Угриновачки пут 43 део

   Добановачки пут 
(код цркве)

   Васе Чубриловића

   Сервантесова

   Јустина Поповића

ПРЕ

ПОСЛЕ

 Јустина Поповићау

ПРЕ ПОСЛЕ



6

П
УТ

Н
А

 И
Н

Ф
РА

С
ТР

УК
ТУ

РА

   Рајка Лешњанина
  Алимпија Васиљевића
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   Крајишка код бројева 81,81е,83
   Војни пут код бројева 171, 255ф, 258

   Комплетна 
реконструкција 
Београдска – 
Крњешевачка

   Земунска 11, 12, 14, 16, 
18, 19 и 21 део

   Партизанска 
1,2 и 4 део

   Скељанска 

   Косанчић Ивана

   Школска

   27 Нова (1 и 2 део)

   29 Нова

   30 Нова

   40 Нова

   Сремска
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ПРЕПОСЛЕ

ПРЕПОСЛЕ

   Земунска 1,2,4,5,6, 
7,8,9,11,12,14,код 
Кордуна (2крака), код 
броја 236в и 247

   Проте Јефтимија 
Ивановића 1,2 и 3 део

    Стевана Симића
   Пут Бусије – Пазова
   Кривајска
   Стефана Кнежевића 
(делови)

   Секуле Витковића
   Николе Беговића
   Обедска
   Савке Суботић
   Острожинског
   Станка Опачића 
Ћанице

   Спиридона Јовића
   Симеона Злоковића

   Комплетна деоница 
пута од пруге до 
Бановаца

   Пуковника Миленка 
Павловића (део)

   Продужетак 
Новосадске

   Мале Међе 46,47 и 48 
Нова

   Светислава Вулевића
   Стојана Бошковића
   Михајла Зетског 
(делови)

   Велике Међе 20 и 27 
Нова

   Земунска (део)
   Шангајска (делови)
   Младих Горана 
(делови)

   Официрска колонија 
1,2,4 и 5 део

   Ђорђа Бошковића 
Бате (делови)

   Катице Опачић 
(делови)

   Јована Бранковића 
(делови)

   Војводе Новака 7 део
   Доктора Бранислава 
Баришића (6 кракова)

   Широки пут 5 део
   Темеринска 1 и 3 део
   Далматиснких бригада 
(део)

ПРЕ

ПОСЛЕ
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Председник Градске општине 
Земун Дејан Матић и заменик 
градоначелника Горан Весић, са 
сарадницима, обишли су радове на 
рeкoнструкциjи Њeгoшeвe улицe у 
Зeмуну.

 Реконструкција Његошеве 
улице у дужини од 80 метара 
обавља се у склопу летњих 
реконструкција београдских улица, 
а вредност инвестиције износи 15 
милиона динара.

”Сви кojи дoђу у Зeмун, нe сaмo 
грaђaни кojи ту живe, прoлaзили 
су oвoм улицoм збoг рeстoрaнa 
кojи су пoпулaрни и знajу кaкo je 
oнa изглeдaлa, a пo мoм мишљeњу 
ниje билo улицe у Бeoгрaду кoja 
je у гoрeм стaњу oд oвe. Зато 
ћемо заменити коцке, урaдити 
кoмплeтну зaмeну инстaлaциja, 
тaкo дa ћe oвa улицa, кaдa будe 
рeкoнструисaнa, зaистa изглeдaти 
oнaкo кaкo трeбa дa изглeдa”, 
рeкao je Вeсић и пoдсeтиo дa je 
плaн дa сe у сaмoм цeнтру Зeмунa 
oвe гoдинe урeди вишe oд 80 
фaсaдa.

Зaмeник грaдoнaчeлникa Горан 
Весић je нajaвиo реконструкцију 
и рестаурацију бедема 
земунске тврђаве на Гaрдoшу 
у вредности од 34 милиoнa 

динaрa. У ту сврху Министарство 
правде је из опортунитета 
обезбедило 13 милиона динара, 
Министарство трговине, туризма 
и телекомуникација обезбедило 
је 12 милиона динара, док ће Град 
Београда издвојити око 10 милиона 
динара.

Прeдсeдник oпштинe Зeмун 
Дejaн Maтић рeкao је да су у 
многобројним разговорима са 
суграђанима на основу њихових 
предлога и сугестија одабрани 
правци у циљу развоја Земуна.

”Aкцeнaт смo стaвили нa рaзвoj 

туризмa, jeр Зeмун и грaђaни кojи 
ту живe тo зaслужуjу. Пoсeбaн 
aкцeнaт смo стaвили нa Зeмунски 
кej, jeр je тo jeдaн oд бисeрa нaшe 
oпштинe. Зaвршили смо прojeкaт 
и сада чeкaмo дa прoђe рeвизиjу и 
дoбиjeмo грaђeвинску дoзвoлу зa 
изгрaдњу пристaнa зa мeђунaрoднe 
брoдoвe, чимe ћeмo Зeмун уписaти 
нa туристичку мaпу Eврoпe. 
Изгрaдњoм пристaнa сви крузeри 
кojи прoлaзe пoрeд Зeмунa мoћи ће 
дa пристaну и дa сe туристи упoзнa-
jу сa свим oним штo Зeмун нуди”, 
рeкao je Матић.

Зaмeник грaдoнaчeлникa Горан 
Весић je нajaвиo реконструкцију 
и рестаурацију бедема
зезеземунсн кее тврђавее ннааааа Гaaaaрдрдрдрдрдoшoшoшу у уу
у у ууу врврврвредедедноноононостттии одододд 33444 4 мимимимимимиммм лилиллллилилиoнoнoннoнoooнaa

многобројним разговорима са 
суграђанима на основу њихових 
предлога и сугестија одабрани
прравававцицици уу ццциљу у у рарар звз ојојојааа Земеммунунуна.

”A”A”AAAкцкцкцкцeнeнeнннaтaтaтaтaaт ссссмoмoмoмoмoмo сссстaтaтaтaвививииилилиллии ннннaaa a рaрaрaрaрр звзвзвзвзвojjojjojoj 

Изгрaдњoм пристaнa сви крузeри
кojи прoлaзe пoрeд Зeмунa мoћи ће
дa пристaну и дa сe туристи упoзнa-
jу сa a сввимимим oнининим штшттo o Зeмуну  нуду и”,
рeрeрeрeрeкaкaкaкккaкaк oooo jejejejejeje МММММММататататата ићићићићић..

Стеван Родић
Члан Већа општине Земун 
задужен за: имовину, привреду, 
пољопривреду, водопривреду и 
заштиту животне средине.
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На иницијативу Градске општине Земун реконструисан је пружни 
прелаз у насељу Земун Поље, у улици Слободана Бајића у зони пруге 
Београд-Батајница-Стара Пазова.

 Радове које су изводили радници ЈКП “Београд пут” и 
“Инфраструктура железнице Србије” обишли су председник Градске 
општине Земун Дејан Матић, члан Већа Града Београда Гаврило 
Ковачевић, члан Већа ГО Земун Владимир Костић, одборник 
Скупштине ГО Земун Ђорђе Дукић и председник Месне заједнице 
Земун Поље Бранко Плавшић.

Реконструкцијом је знатно подигнут ниво безбедности свих 
учесника у саобраћају и обновљена је путна инфраструктура.

Председник Србије Александар Вучић 
и председник Израела Рувен Ривлин 
свечано су 26. јула открили таблу са именом 
Улице Теодора Херцла у Земуну. Догађају 
су присуствовали председник Градске 
општине Земун Дејан Матић са сарадницима, 
градоначелник Београда проф. др Зоран 
Радојичић са сарадницима, председник 
Скупштине града Никола Никодијевић, 
председница Скупштине Србије Маја Гојковић, 
министри у Влади Србије, Јеврејске заједнице 
и организација у Србији, представници 
дипломатског кора, као и многобројни грађани 
Земуна.

 Иницијатива је потекла од Амбасаде 
Израела у Београду да Улица Прилаз понесе 
имеТеодора Херцла, новинара, драматурга, 
географа и писца јеврејског порекла, у 
светској историји познатог као “отац идеје 
модерног Израела”.Значај ове иницијативе 
је у томе што се њоме указује и на дубоке 
историјске везе између две земље и два 
народа који превазилазе 25 година званичних 
дипломатских односа.

 Херцл је рођен 1860. године у Будимпешти, 
у секуларној јеврејској породици која води 
порекло из Земуна. Био је први председник 
Светске ционистичке организације на којој су 
постављени темељи модерне јеврејске државе.



Д
ЕЧ

И
ЈА

 И
ГР

А
ЛИ

Ш
ТА

Захваљујући доброј сарадњи Градске 
општине Земун и Града у октобру прошле 
године започети су радови на комплетној 
реконструкцији Земунског парка, а завршени 
су овог пролећа у предвиђеном року.

За уређење 35 хиљада квадратних метара 
из градске касе издвојено је 60 милиона 
динара. Сада Земунски парк красе нове 
зелене површине, нова стабла, мобилијери, 
уређене стазе и дечије игралиште 
направљено по највишим безбедносним 
стандардима са новим реквизитима.

Заменик председника Градске општине 
Земун Дамир Ковачевић истакао је да 
равномерно уређење свих делова Земуна 
показује како се великим трудом и радом 
предлози и иницијативе грађана реализују на 
терену.

”Како бисмо спремно дочекали туристе, 
али и подигли ниво свакодневног живота 
наших суграђана, од великог је значаја 
што данас имамо реконструисан Градски 
парк. Овај парк је формиран 1886. године, 
временом се ширио и данас представља 
праву зелену оазу. Изузетно смо поносни 
на чињеницу да је опет кроз разумевање 
градоначелника, уштеде, рационално 
и разумно трошење градске касе Старо 
језгро Земуна уписано златним словима у 
међународне туристичке карте”, рекао је 
заменик председника Дамир Ковачевић. 

Поред уређених зелених површина и 15 
стабала под заштитом државе у Градском 
парку су и историјски споменици, две 
цркве, православна и католичка, Земунска 
гимназија, Основна школа ”Мајка Југовића”, 
Пољопривредни факултет, многобројне 
скулптуре, што све заједно представља 
историју Земуна у малом.
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Ана Беочанин
Члан Већа општине Земун задужена за: 
саобраћај, зелене површине, 
водовод и канализацију

Градска општина Земун је препознала потребу 
грађана да се јавна зелена површина у улици Мића 
Радаковића код броја 6, са дотрајалим и оштећеним 
мобилијаром, небезбедним бетонским платоом и 
девастираном вегетацијом реконструише, те су у 
сарадњи са друштвено одговорном компанијом НИС, 
путем конкурса ”Заједници Заједно”, обезбеђена 
средства за реконструкцију.

Радове је изводило ЈКП Зеленило-Београд, а 
обухватили су постављање нових реквизита и клупа, 
изградњу прилазних стаза, постављање гуменог 
застора и озелењавање целокупне површине. 
Уређењем овог дечијег игралишта обезбеђен је још 
један модеран и безбедан простор за игру и рекреацију 
најмлађих суграђана из овог дела Земуна.

13
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Председник Градске општине Земун Дејан 
Матић и заменик градоначелника Београда Горан 
Весић, са сарадницима, 
обишли су завршне 
радове на изградњи 
дистрибутивног 
водовода у улици 
Младих Горана 
у Батајници 
дужине 1,2 
километра, а 
вредност посла 
је 13 милиона 
динара.

”Водећи 
рачуна о 
сваком нашем 
суграђанину 
данас смо дошли 
да обиђемо 
радове у насељу 
Шангај. Ово је 
први корак ка 
решавању свега 
онога што тишти 
суграђане на овом 
делу наше општине. 
Као одговорна 
власт дали смо 
обећање, а то је да 
ће и остале улице 
и сви становници 
насеља Шангај 
добити градску воду”, 

рекао је Матић, уз напомену да ће у договору са 
Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу 

Града Београда питање 
водоснабдевања 

бити решено и у 
насељима Грмовац и 
Угриновци.

У разговору 
са окупљеним 
грађанима 
општински и 
градски челници 
су поручили да 
је ово само један 
од инфраструкту- 
рних радова 
који се изводи 
на територији 
општине Земун 
у складу са 
политиком 
равномерног 
развоја како 
централних, тако 
и приградских 
делова. 

Ускоро 
почињу радови 

на канализацији у 
Батајници дужине 

5,5 километара, а 
наставља се и са 

асфалтирањем улица 
и сређивањем фасада.

Заменик председника Градске 
општине Земун Дамир Ковачевић 
и заменик градоначелника 
Горан Весић, са сарадницима, 
обишли су радове на изградњи 
секундарне водоводне мреже у 
делу насеља Грмовац.

Пројекат је урађен за делове 
улица Нова 1, Нова 8, Нова 9, 
Нова 10, Нова 11, Нова 12, Нова 
13, Нова 14, Нова 15, Нова 21 и 
Нова 24 укупне дужине 7.106,4 
метара. У разговору са грађанима 
градски и општински челници 
су рекли да ће радови трајати 
три месеца, док ће за преостале 
улице изградња секундране 
водоводне мреже почети крајем 
године. 
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Кишни колектор “Земун Поље – Дунав”, у који је Град Београд 
уложио 3,2 милијарде динара, пуштен је у рад чиме је решен проблем 
задржавања воде на око 2.5 хиљаде хектара. Кишни колектор у Земун 
Пољу је један од највећих инфраструктурних пројеката везаних за 
кишну канализацију и покрива Батајницу, Алтину, индустријску зону 
Земуна уз ауто-пут и привредну зону Горњи Земун.

Пуштањем у рад колектора решава се проблем са којим су се 
сусретали грађани овог дела Земуна, будући да се после падавина 
велика количина воде задржавала на површини. Сада се вода одводи 
кроз систем од 6,2 километара цеви.

Председник Градске општине 
Земун Дејан Матић, директор 
Агенције за управљање лукама 
Вук Перовић и директор Јавног 
водопривредног предузећа 
”Београдводе” Ненад Ђинђић 24. 
априла свечано су потписали Уговор 
за изградњу међународног путничког 
пристаништа за бродове на Дунаву у 
Земуну.

”Изградња пристаништа за 
међународне путничке бродове 
је један од приоритета Градске 
општине Земун, чијом реализацијом 
ће наша општина добити још већи 
значај на туристичкој мапи Европе. 
Туристички крузери који су до сада 
само пловили поред Земуна сада 
ће моћи и да се задрже и туристи 

упознају са културно – историјском 
баштином. Пројекат је пример 
јединствене политике коју спроводи 
Влада Републике Србије, Град Београд 
и Градска општина Земун и значајан 
подстицај другим општинама да 
покрену развој туризма”, рекао је 
председник Матић.

Планирана локација за изградњу 
пристаништа за међународне 
путничке бродове до 120 метара 
дужине и 15 метара ширине је 
код Старе капетаније, на месту 
где се некада налазио пристан, 
а предвиђена су два долфина. 
Укрцавање и искрцавање путника и 
опреме одвијаће се преко понтона 
изграђеног од челика дужине 50 
метара и ширине четири метра. У 

плану је и прилазна конструкција 
која ће повезивати обални део са 
челичним понтоном.

Изградњом седмог међународног 
пристаништа Србија ће знатно 
унапредити туристичку 
инфраструктуру, подићи квалитет 
услуга, уз поштовање еколошких 
стандарда.

Укупна вредност ове капиталне 
инвестиције је близу 150 милиона 
динара. Пристаниште у Земуну ће 
бити спремно за прихват бродова 
у наредној наутичкој сезони и 
његовом изградњом на најважнијем 
паневропском пловном путу Дунава 
– Коридору 7, биће удвостручен број 
места за пристајање крузера, чиме ће 
Београд дуплирати број туриста.
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Градска општина Земун наставља са спровођењем 
бесплатних програма за своје најстарије суграђане. 

Највеће интересовање и даље представљају 
бесплатни једнодневни излети где наши најстарији 
суграђани имају могућност да боље упознају 
Србију, друже се и квалитетно искористе своје 
слободно време. Програми корективних вежби, 
пливања и часови плеса помогли су пензионерима 
да одрже кондицију и поспеше физичку активност. 
Обезбеђене су бесплатне карте за позоришне 
представе и концерте у оквиру манифестације 
Лето на Гардошу као и за позоришне представе у 
„Мадлениануму“. Захваљујући доброј сарадњи са 
Библиотеком града Београда омогућено је 500 
ваучера за трајно коришћење услуга библиотеке за 
грађане старије од 65 године.

Позивамо и даље све заинтересоване пензионере 
да се дођу у општину Земун, попуне формулар и 
пријаве се за неки од многобројних програма.
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Владимир Костић
Члан Већа општине Земун задужен за: 
удружења и националне мањине, месне 
заједнице и предшколске установе.

Предраг Јевремовић
Члан Већа општине Земун задужен за: 
скупштине станара, енергетику (јавна расвета), 
Беоком и пензионере.

Председник Градске општине 
Земун Дејан Матић и градоначелник 
Београда Синиша Мали 14. фебруара 
отворили су Дневни центар и клуб за 
старије ”Петар Ружић” у Батајници.

У срдачном разговору са 
корисницима клуба, челници су 
истакли да је побољшање животног 
стандарда старијих суграђана један 
од приоритета општине Земун и града 
Београда у које спада и квалитетније 
искоришћено слободно време у 
наменским клубовима.

”Будући да је простор клуба у 
Бежанијској улици мали за одржавање 
свих радионица које старији суграђани 
намеравају да оснују, као и да је 
удаљен онима који живе у периферним 
деловима општине, Градска општина 
Земун је на инцијативу пензионера 
уступила Геронтолошком центру 
Београд, односно Радној јединици 
Дневни клубови и центри адекватан 
простор у Батајници. Нови клуб за 
старије суграђане представља знак 
пажње и захвалности за разумевање, 
стрпљење и подршку за све оно што 
су пружили у остварењу циљева, а то 
је враћање општине Земун и града 

Београда на пут привредног раста, 
нових инвестиција, што је гарант 
квалитетнијег живота свих нас”, рекао је 
Матић.

Клуб за старије ”Петар Ружић” 
у Батајници је место где ће 
суграђани моћи да се додатно 

едукују, разоноде, вежбају и друже.  
Догађају је присуствовала градска 
секретарка за социјалну заштиту 
Наташа Станисављевић, директорка 
Геронтолошког центра Београд 
Сузана Мишић и руководство Градске 
општине Земун.
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Градска општина Земун обезбедила је 
рачунаре за опремање информатичких 
кабинета земунских школа у циљу 
подизања квалитета извођења наставе 
у оквиру овог наставног предмета. 
Председник Градске општине Земун 
Дејан Матић посетио је ОШ „Михајло 
Пупин“, којој је Општина уступила 17 
рачунара.

”Желимо да ђацима пружимо 
најмодерније услове за учење и примену 
стечених знања у свакодневном животу. 
Данас је информатичко образовање 
предуслов за бављење сваким послом, 
било да говоримо о администрацији 
или о научно-истраживачком раду. 
Настављамо да улажемо у развој 
земунског школства поносни на 
резултате које постижу ученици”, рекао је 
председник Матић.

Општина Земун, традиционално, 
награђује најбоље ученике завршних 
разреда основних и средњих 
школа са територије Земуна као и 
најуспешније полазнике Регионалног 
центра за таленте Земун.

Свечано су додељене дипломе 
науспешнијим ученицима 
Регионалног центра за таленте 
Земун за научно-истраживачке 
радове и освојена прва три места на 
Регионалном такмичењу талената. 
Том приликом најуспешнији 
полазници награђени су и 
фотомонографијом Михајло И. 
Пупин, у част 160 година од рођења 
великог научника, са поруком да 

у њему, Милутину Миланковићу и 
Николи Тесли нађу своје узоре. 

У великој сали Градске општине 
Земун уприличена је свечаност 
на којој су најбољим ученицима 
завршних разреда основних и 
средњих школа са територије 
Земуна уручене награде. За 
школску 2017/18. годину диплому 
“Вук Караџић” заслужило је 192 
ученица и ученика у основним и 26 
у средњим школама.

 У основним школама ове године 
било је 149 добитника награда на 
републичким и међународним 
такмичењима, а 109 у средњим.

Дипломе и награде најбољим и 
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Владимир Стојковић
Члан Већа општине Земун задужен за: 
образовање (основно, средње, 
више и високо).

најталентованијим ученицима 
уручили су Председник 
Скупштине Градске општине 
Земун Ненад Врањевац и 
Секретар Скупштине Марко 
Јанковић.

Земун има дугу традицију 
школства. Подаци о првим 
редовним школама датирају још 
из 1745. године. Данас Земун 
има 17 основних школа, три 
специјалне, музичку школу и 7 
средњих школа.

По трећи пут Општина је организовала бесплатни 
програм припремне наставе. Циљ програма је био 
да малим матурантима помогне у остваривању што 
бољих резултата на пријемном испиту за упис у 
средње школе.

За припремну наставу се пријавило укупно 1200 
ученика, а ангажовано је 14 наставника који су 
запослени у основним школама, а који су остварили 
најбоље резултате у математици и српском језику. 
Програм је реализован на 4 локације и то у основним 
школама „Бранко Радичевић“, „Соња Маринковић“ и 
„Петар Кочић“, као и у Школи за децу оштећеног вида 
„Вељко Рамадановић“.

Почетку припремне наставе присуствовали 
су председник ГО Земун Дејан Матић и секретар 
Скупштине ГО Земун Марко Јанковић и том приликом 
истакли да је општина обезбедила услове за 
бесплатну припремну наставу, док се од ђака очекује 
само да буду вредни и истрајни и да сигурно тада 
резултати неће изостати.

У оквиру акције промоције 
и популаризације бициклизма 
Градска општина Земун и 
Бициклистички савез Србије 
у сарадњи са Министарством 
омладине и спорта Србије поделили 
су 34 бицикла ученицима старијих 
разреда земунских основних школа.

Бицикле је ученицима 
поделио Иван Стевић, председник Бициклистичког савеза 
Београда, који је у кратком обраћању похвалио Градску 
општину Земун као прву у којој се на овај начин реализује 
оваква акција. Бицикле су добили одлични ђаци, као и 
ученици из вишечланих, социјално угрожених породица 
или добитници признања и награда.
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Канцеларија за младе у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање организовала је обуку ”Пут до 
успешног предузетника”, коју су похађала незапослена лица 
са подручја Градске општине Земун. 

Обуку је похађало педесеторо младих незапослених лица, 
који су током дводневних предавања имали прилику да 
науче како да своје идеје претворе у конкретне иницијативе, 
савладају правне препреке и науче да направе добру 
пословну стратегију. 

Члан Већа Градске општине Земун Зоран Борјан и 
руководилац филијале НСЗ у Земуну Драгана Повреновић 
поделили су полазницима сертификате о успешно 
савладаним корацима за покретање сопственог посла.

Градска општина Земун, у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање 
(НСЗ), спроводи дугорочни пројекат 
“Запослимо Земун”, који незапосленима 
представља актуелне послове, 
а послодавцима који потражују 
одређене профиле радника омогућује 
умрежавање. 

Акција ”Запослимо Земун” организује 
се сваког месеца, на различитим 
локацијама, како би се грађани упознали 
са понудом слободних послова, 
програмима и мерама активне политике 
запошљавања које заједнички спроводе  
НСЗ и  Градска општина Земун. 

Поводом реализације пројекта 
“Корак ка бизнису” заменик 
председника Градске општине 
Земун Дамир Ковачевић и министар 
омладине и спорта Вања Удовичић 
су у Палати Србија потписали 
Уговор за подршку јединицама 
локалне самоуправе у спровођењу 
омладинске политике на локалном 
нивоу. Чину свечаног потписивања 
уговора је присуствовао и 

координатор Канцеларије за младе 
Градске општине Земун Жељко 
Кларић.

 Поред Градске општине Земун 
уговоре са министарством су 
потписала још 22 града и општине 
са територије Републике Србије, а 
укупно је издвојено близу 40 милиона 
динара за реализацију пројеката.

 Како би овај пројекат, који се 
спроводи у сарадњи са партнером 

Регионалном агенцијом за развој 
и европске интеграције Београд, 
био реализован Министарство 
омладине и спорта је определило 
Градској општини Земун близу два 
милиона динара и на тај начин 
омогућило развој предузетничких 
потенцијала и компетенција младих 
кроз стицање практичних знања 
и вештина, а у циљу остваривања 
општедруштвене добробити.
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Зоран Борјан
Члан Већа општине Земун задужен за: 
Канцеларију за младе, омладину, Канцеларију за 
правну помоћ и борачко-инвалидску заштиту.

Већ другу годину за редом Градска општина Земун и 
Полицијска станица Земун спроводе пројекат „Упознајмо 
локалну заједницу“, који има за циљ упознавање 
предшколаца са радом институција које представљају стуб 
развоја Земуна.

Поред упознавања са историјом и географијом Земуна, 
научили су како функционише Општинска Управа, и у улози 
одборника у Скупштинској сали дискутовали су о њима 
важним темама, о заштити природе, новим парковима, 
игралиштима, одбојкашким и фудбалским теренима.

Њихов домаћин, помоћник председника Градске 
општине Земун Милан Милисављевић је пажљиво саслушао 
све предлоге и сугестије и уверио их да ће њихове жеље 
бити уткане у планове развоја Земуна.

Након обиласка канцеларија и шалтер сале , продужили 
су до Полицијске станице Земун и дружили се са 
полицајцима и сазнали све о њиховом одговорном послу.

Градска општина Земун организовала је у сарадњи 
са Основном школом ”Лазар Саватић” час грађанског 
васпитања са циљем упознавања представника ђачког 
парламента школе са радом локалне самоуправе. Час 
ученицима одржао је секретар Скупштине ГО Земун 
Марко Јанковић.

Ђаци су добили флајере са основним информацијама 
о Општини, а секретар Марко Јанковић их је упутио у 
систем функционисања локалне самоуправе, објаснио 
које су надлежности општине, начин избора функционера, 
састав скупштине, дужности одборника и упознао их са 
историјом Земуна.

Затим су ученици у пратњи координатoра ђачког 
парламента Жарка Петровића обишли Канцеларију 
за младе Градске општине Земун, која се налази у 
новоотвореном простору у ул. Косовска бр. 9 и упознали 
се са начинима како да се укључе у њен рад.
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Основци из хрватских места и 
градова Ријеке, Осијека, Вуковара, 
Огулина, Окучана, Вишкова, 
Врбовског, Борова, Коренице, 
Бенковца и српског села 
Кашић у залеђу Задра са својим 
вршњацима из Земуна учествују 
у Регионалној летњој школи 
српског језика, историје и културе 
”Свети Сава”.

Током пет дана боравка, поред 
едукативних радионица где се 
упознају са матерњим језиком, 
биће у прилици да упознају 
културно-историјске споменике 
Београда,  уживају у рекреацији и 
дружењу са вршњацима.

 Земун је био њихов 
домаћин 20. августа, када су 
малишани обишли Земунски 
кеј, Миленијумски споменик 
на Гардошу и Велико ратно 
острво. Током посете кули на 
Гардошу имали су прилике да 
погледају изложбу ”ПодЗемун” и 
сазнају нешто више о земунским 
лагумима, а на популарној плажи 
Лидо са радошћу су узели учешће 
у забавно – спортском програму.

 Председник Градске општине 
Земун Дејан Матић рекао је да 
је Општина са задовољством 
прихватила да по други пут 
буде домаћин драгим гостима 

и сународницима који живе у 
Републици Хрватској.

 ”Част нам је што смо у 
прилици да по други пут будемо 
домаћини деци из свих делова 
Хрватске. Летња школа српског 
језика, историје и културе ”Свети 
Сава”  је прилика да деца упознају 
свој идентитет, своје корене – 
богату историју овог поднебља 
и да на тај начин темеље своју 
будућност. Наша је жеља да им 
утисци које понесу из отаџбине 
остану у дугом и лепом сећању, и 
да наставе да одржавају везу са 
пријатељима које су овде стекли”, 
рекао је Матић.

Председник ГО Земун Дејан Матић у име Фонда 
”Мала Милица Ракић из Батајнице” посетио је  КБЦ 
”Земун” и са директором КБЦ ”Земун” др Драгошем 
Стојановићем и управником Болнице за гинекологију 
и акушерство др Томиславом Стефановићем уручио 
породиљама беби пакете.

Обезбеђено је 100 беби пакета који садрже све 
оно што је потребно када нови члан породице стигне 
у свој дом, постељину, пешкире, пелене, бенкице, 
портикле и то у боји за девојчице и дечаке.

”Водећи одговорну политику препознали 
смо потребу да подстакнемо рађање деце 
у Земуну. Желимо да свака рођена беба у 
Земунској болници добије беби пакет. Позвали 
смо одговорне привреднике из Земуна, Београда 
и Србије да нам се придруже у овој хуманој 
мисији коју спроводи Фонд ”Мала Милица Ракић 
из Батајнице”, рекао је председник Матић, уз 
напомену да је трајно опредељење Општине 

да кроз улагање у изградњу, реновирање и 
опремање нових вртића и школа обезбеди 
услове за правилан и квалитетан развој деце.
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Жељко Корица
Члан Већа општине Земун задужен за: 
социјална питања и 
невладине организације.

Градска општина Земун је у сарадњи са 
Предшколском установом ”Др Сима Милошевић” и 
Удружењем грађана ”Мали кувари” на Кеју ослобођења 
22. маја организовала манифестацију ”Пролећни 
карневал” ауторке Иване Греговић.

Око двеста малишана из шест земунских вртића 
извело је пригодан програм. На карневалу су 
учествовала и два разреда ђака првака из Основне 
школе ”Лазар Саватић”. Аниматори су их учили о 
значају заштите животне средине, а заузврат малишани 
су у живописним костимима рецитовали и певали.

25



Д
О

ГА
Ђ

А
ЈИ

Поводом обележавања Недеље превенције повреда у 
саобраћају Градски завод за јавно здравље Београд у сарадњи 
са Медицинском школом ”Надежда Петровић” и Саобраћајно 
– техничком школом Земун (СТШ), уз подршку ОО Црвени крст 
Земун и Агенције за безбедност саобраћаја организовали 
су завршну вршњачку едукацију из области прве помоћи на 
полигону СТШ.

У организацији Градске општине Земун, 
одржана je трибина ”Промоција употребе 
заштитних система – сигурносног појаса и дечијег 
аутоседишта у циљу превентиве у саобраћају”.

Том приликом, председник Скупштине 
Градске општине Земун и председник 
Општинског савета за безбедност саобраћаја 
на путевима Ненад Врањевац одржао је 
пригодно предавање о активностима Савета 
на пољу безбедности у саобраћају, а затим је 
са секретаром Скупштине Градске општине 
Земун и чланом Савета Марком Јанковићем 
уручио земунским породиљама првих сто 
дечијих аутоседишта, од укупно триста колико је 
планирано да се подели у току 2018. године.

”Настављамо акције које смо започели 
претходних година, јер је наша стална обавеза да 
радимо на подизању нивоа саобраћајне културе 
и достизању циљева Стратегије Републике Србије 
о безбедности саобраћаја, а то је да до 2020. 
године ниједно дете не погине у саобраћају, да 
се број погинулих и повређених смањи за 50 
одсто. На родитељима је посебна одговорност да 
правилно користе дечија аутоседишта, која смо 
им обезбедили на поклон, а у циљу превенције 
незгода у саобраћају”, рекао је Врањевац.
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Председник Скупштине ГО Земун и Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима ГО Земун Ненад Врањевац и секретар 
Скупштине и члан Савета Марко Јанковић уручили су награде 
земунским основцима, победницима ликовног и литерарног 
конкурса на тему безбедности у саобраћају.

”Савет за безбедност саобраћаја ГО Земуна на путевима 
ради у континуитету и обраћа се свим генерацијама. 
Трудимо се да прилагођеним предавањима, адекватном 
литературом, обукама на полигонима и симулацијама 
потенцијално небезбедних ситуација, утичемо на подизање 
свести о важности примене саобраћајних правила, везивања 

сигурносних појасева, употребе дечијих аутоседишта, што је 
све део саобраћајне културе” истакао је Врањевац и нагласио 
да је још један доказ посвећеног рада у области безбедности 
и овај пројекат , јер су деца својим радовима показала да су 
усвојила знања о безбедном понашању у саобраћају којама 
их Савет на прилагођен начин учи још од предшколског доба.

У конкурсу је учествовало 16 основних школа Земуна. 
Ликовни конкурс на тему ”Мој пут до куће – појаве у 
саобраћају”, био је намењен ученицима од 1. до 4. разреда, 
док је за ученике од 5. до 8. разреда био отворен литерарни 
конкурс на тему ”Пажња – уче(с)ник у саобраћају”.

Под покровитељством Градске 
општине Земун – Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима, 
а у организацији Ауто-мото клуба 
”Јединство”, одржана је 49. општинска 
смотра ”Шта знаш о саобраћају” у 
Основној школи ”Светозар Милетић”.

Ђаци из 13 основних школа, укупно 
119 такмичара, показали су завидно 
знање из познавања саобраћајних 
правила и спретност у вожњи бицикла 
на полигону. 

Ово такмичење Савет за безбедност 
саобраћаја на путевима спроводи у 

складу са Националном стратегијом 
о безбедности саобраћаја 2015-2020. 
На овај начин Градска општина Земун 
даје свој допринос у подизању нивоа 
саобраћајне културе и промовише 
савесно и одговорно понашање свих 
учесника у саобраћају.
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Градска општина Земун је 
и ове године организовала 
традиционалну манифестацију 
”Цветна алеја Земуна”, а у сарадњи 
са ЈКП ”Зеленило Београд” наши 
финалисти учествоваће и у 
градском такмичењу ”За зеленији 
Београд”.

Завршна свечаност и 
проглашење победника одржано 
је у простору Канцеларије за 
младе, уз присуство учесника и 
бројних гостију. Том приликом 

секретар Скупштине ГО Земун 
Марко Јанковић рекао је да 
Градска општина Земун, по 18 пут 
организује ову традиционалну 
манифестацију са циљем да се 
мотивишу сви грађани Земуна 
како би Земун и Београд били 
зеленији, чистији и лепши и 
захвалио се такмичарима на 
труду који су уложили да улепшају 
простор у коме живимо и 
пожелео им успех на престижном 
градском такмичењу, после чега 

је победницима уручио награде и 
плакете.

Ове године пријављенo је 
50 такмичара у 5 категорија, 
а додељено је и 8 плакета 
ван такмичарског програма, 
а мото акције је позитивнији 
однос грађана према зеленилу 
и цвећу, са циљем уређења, 
чишћења, озелењавања и 
улепшавања башти, балкона, 
јавних површина и пословних 
простора.

Свечаном доделом награда 
за најбоља остварења у области 
монодраме и пантомиме, 1. јула 
је затворен 43. Међународни 
фестивал монодраме и пантомиме у 
Позоришту лутака “Пинокио”.

 
У такмичарском делу публика 

је током четири фестивалска дана 
имала прилике да види и оцени 10 
остварења из Русије, Канаде, Пољске, 
Шведске, Француске и Србије у 
селекцији Милована Здравковића.

Поводом обележавања 162. године од рођења Николе Тесле, у кули 
на Гардошу отворена је изложба Музеја Николе Тесле “Фотографије из 
Теслиног албума”, ауторке Иване Зорић, кустоса Музеја.

Изложбу је свечано отворио Владимир Јеленковић, дугогодишњи 
директор Музеја Николе Тесле, који се том приликом захвалио Градској 
општини Земун што је, попут Њујорка, Филаделфије, Перта и Загреба, 
препознала велики значај очувања успомене и промоције Теслиног 
лика и дела и манифестацију “Теслин дан” уврстила у програм редовних 
годишњих манифестација.

Председник Скупштине ГО Земун Ненад Врањевац истакао је да 
Општина по девети пут обележава овај значајан празник посвећен 
Николи Тесли – савременику будућности.
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Жарко Дроњак
Члан Већа општине Земун задужен за: 
културу, туризам, ЛАП-ове 
и Канцеларију за ЛЕР.

Поводом Светског дана избеглица, крајишка 
удружења, Координација удружења избеглих и 
расељених у Републици Србији у највећем избегличком 
насељу Бусије,организовали су, манифестацију под 
називом ”Крајишке пјесме, игре и обичаји” са слоганом 
”Ко ће нас уздићи, ако сами себе напустимо?”

Догађају су присуствовали, заменик председника 
Градске општине Земун Дамир Ковачевић, министар 
одбране Републике Србије Александар Вулин, 
представници удружења Крајишника и многобројни 
грађани.

Манифестација је одржана 16. и 17. јуна, 
целодневним програмима, од научне трибине 
на тему ”Последице пакла Милосрдног анђела” до 
културно-забавног програма у коме су учествовала 
културно –уметничка друштва и изворне групе. У 

најатрактивнијој дисциплини Крајишких игара, у 
такмичењу косаца, и ове године најуспешнији је био 
Недељко Керлез.

Под покровитељством Градске општине Земун од јуна 
до септембра становници Батајнице и њихови гости имали 
су прилику да уживају у концертима традиционалне 
песме и музике, фолклору, биоскопским и позоришним 
представама на отвореном и другим дешавањима. 

 Сви догађаји који ће се овог ”Батајничког културног 
лета” одржати резултат су рада и сарадње КУД ”Батајница”, 
позоришта аматера Батајнице, Удружења сликара ”АБ 
Батајница” и Културне заједнице Батајница.
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После 14 дана игре, доделом 
медаља и пехара победницима у 
шест категорија, након одиграних 
финалних утакмица, 12. јула 
завршен је традиционални 
Меморијални турнир у малом 
фудбалу “Сећање на жртве НАТО 
бомбардовања”. Генерални 
покровитељ спортског меморијала 
око којег се у две недеље окупља 
више хиљада гледалаца је Градска 
општина Земун.

Заслужене трофеје победницима 
доделио је члан Већа градске 
општине Земун Драган Матијевић, 
а финалним утакмицама су 
присуствовали и чланови Већа ГО 
Земун Стеван Родић и Зоран Борјан.

Ове године су наступиле 63 екипе, 
а одржан је и турнир у женском 
фудбалу, на којем је тријумфовао 
Женски фудбалски клуб “Земун”.

Такмичења су одржана у шест 
категорија. У категорији петлића 
тријумфовао је “Порбас”. У категорији 
пионира пехар је освојила екипа 
“Нови Бановци”. “Енергододош” 
је освојио пехар победника у 
категорији ветерана, а “Митровић 
градња” је у финалу, којим је затворен 
овогодишњи турнир, надмоћно 
савладала “Монако” резултатом 7:2 и 
заслужено освојила пехар победника 
у категорији сениора. 
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Драган Матијевић
Члан Већа општине Земун 
задужен за: предузетништво, 
запошљавање, спорт и 
здравство.

У организацији Градске општине Земун и Удружења 
грађана “Европски центар Дунав”, уз помоћ бројних 
спонзора, 5. августа на сплаву – марини “Наутичког клуба 
Земун” одржана је шесту годину за редом “Земунска бућка 
2018”. 

Манифестација за рекреативне риболовце уврстила 
је Земун у Лигу Србије 23 града и пожељнију дестинацију 
за бућкароше региона. Ове године било је такмичара из 
Словеније и Мађарске, а словеначки двојац Ескулић и Ристић 
био је и најуспешнији, иако су дебитовали у Земуну.

Под слоганом “Ухвати и пусти” солидан улов од 25 сомова 
28 екипа учесница завршио је после мерења у Дунаву.

На “Земунској бућки 2018” учествовала је и једина 
жена бућкарош у Србији, батајничанка Бојана Јарић, а 
организатори су наградили пет екипа. Другопласирани су 
Лежимирац – Алексић, треће место освојили су Станковић 
– Јоновић, четврто Јанковић – Алексов, а пето Кустудић – 
Лончаревић.
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