


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.doz-
vole@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).

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

www.jpppzemun.rs

ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМУН“

2 ЗЕМУНСКЕ
новине



3ЗЕМУНСКЕ
новине

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

ОЧУВАЊЕ ВЕРЕ И  НЕИМАРСКЕ ТРАДИЦИЈЕ
СТРАНА 22

СПОРТ И ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА
СТРАНА 29

РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ СВИХ ДЕЛОВА ЗЕМУНА 
У периоду од јула до новембра 2015. године

СТРАНА 4

ДОГАЂАЈИ У ЗЕМУНУ
СТРАНА 24

ЗЕМУН БРИНЕ И ПОМАЖЕ
СТРАНА 18

САДРЖАЈ Број 329 / Новембар 2015.

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

РЕЧ 
 ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕПутна инфраструктура

Водоводна и канализациона мрежа
Дечија игралишта и спортски терени
Брига о најмлађима
Реконструкција и изградња објеката
Земунски кеј
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ИЗГРАЂЕН ПУТ 
БУСИЈЕ - НОВА ПАЗОВА

На иницијативу општине 
Земун завршени су радови на 
изградњи пута од насеља Бусије 
до Нове Пазове, који повезује 
општину Земун са општином 
Стара Пазова.

Радови су обухватили 
комплетну реконструкцију ове 
деонице у дужини од 550 метара, 
асфалтирање и постављање 

неопходне саобраћајне 
сигнализације.

„Одржали смо обећање дато 
становницима Бусија. Овај пут 
повезаће две општине и грађанима 
омогућити лакши и бржи пут до 
посла, школе, рођака. Још једном смо 
показали да бринемо о потребама 
грађана, јер нам је равномерни 
развој свих делова Земуна 

опредељење којим се руководимо“, 
изјавио је председник општине 
Земун Дејан Матић приликом 
обиласка радова. Стратегија развоја 
Земуна односи се на сарадњу и 
повезивање са другим општинама, 
а изградња путне ифраструктуре 
је окосница развоја привреде, 
привлачења инвеститора и отварања 
нових радних места.

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦА
И у другој половини године 

настављени су радови на 
реконструкцији улица на територији 

општине Земун.
Дугогодишњи проблеми 

становника Улице војводе 
Николe Стањевића у Батајници 

са атмосферским водама, који су 
настајали приликом већих падавина, 

трајно су решени санацијом кишне 
канализације. Том приликом 

асфалтирана је комплетна улица и 
постављени су нови ивичњаци.

Такође, завршени су радови 
на реконструкцији Улице Стевана 

Марковића у Земуну. Радови су 
обухватили асфалтирање улице, 

постављање нових ивичњака и 
санацију паркинг простора који се 

налази уз саму улицу. 

ЈУЛ - НОВЕМБАР 2015.
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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

САНАЦИЈА 
БАТАЈНИЧКОГ ДРУМА

Завршена је реконструкција 
коловоза на деоници Батајнички друм, 
од насеља Нова Галеника до Батајнице. 
Радовима је обухваћено санирање 
ударних рупа на путу.

Санацијом дотрајалог коловоза 
повећана је безбедност свих учесника 
у саобраћају, а посебно путничких, 
теретних и возила јавног градског 
превоза. 

У 2015. години асфалтирано је 
18 улица, равномерно распоређених 

на територији општине од центра 
Земуна до периферије

ИНФО

Војводе Николе Стањевића, Батајница

Стевана Марковића, Земун
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Захваљујући доброј сарадњи са 
Градом, општина Земун је успела 
да обезбеди довољну количину 
рециклираног асфалта како би се и 
у другој половини године решили 
проблеми у улицама које нису 
асфалтиране. 

На иницијативу и уз помоћ 
становника наведених улица обезбеђено 
је несметано функционисање возила и 
пешака, док се не стекну услови да ове 
деонице буду асфалтиране.

У претходна три месеца 
рециклираним асфалтом су насуте 
следеће улице:

  Лугарска, Земун Поље
  Угриновачки пут 18. део, Алтина
  Добановачки пут 3. део, Алтина
  Јустина Поповића, Алтина
  Борхесова, Алтина
  Мале Међе 46. Нова, Батајница
  Мале Међе 34. Нова, Батајница
  Забран 3. Нова, Батајница
  Слободана Мацуре (део), Батајница
  Краља Михаила Зетског, Батајница
  15. Нова, Грмовац
  16. Нова, Грмовац
  19. Нова, Грмовац
  20. Нова, Грмовац
  25. Нова, Грмовац

НАСИПАЊЕ УЛИЦА 
РЕЦИКЛИРАНИМ АСФАЛТОМ

У 2015. године рециклираним 
асфалтом је насуто укупно 28 улица у 

укупној дужини око 11 километара

Лугарска, Земун поље

Лугарска, Земун поље 
(пре радова)
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ИНФО

ПРИСТУПНА СТАЈАЛИШТА 
У ПЛАВИМ ХОРИЗОНТИМА

Завршени су радови на изградњи 
четири приступна и два стајалишна 
платоа са обе стране улице Милана 
Решетара, у насељу Плави Хоризонти. 
Циљ ових радова био је повећање 
безбедности првенствено пешака који 
су у ранијем периоду били принуђени 
да возила јавног градског превоза 
чекају на коловозу.

ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА 
Ослушкујући потребе грађана 

изграђени су нови тротоари у дужини 
од 300 метара, у улици Пазовачки пут 
на потезу од Бачке до Гетеове улице. 
С обзиром да је интезитет саобраћаја, 
на овој деоници, изузетно висок 
завршетком ових радова обезбеђено 
је лакше и сигурније кретање пешака и 
возила. 

ОТВОРЕНА ПРИСТУПНА 
СAОБРАЋАЈНИЦА ПУПИНОВОМ МОСТУ

Приступну саобраћајницу моста ”Михајло Пупин” отворили су 3. октобра 
градоначелник Београда Синиша Мали, потпредседница владе и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић и 
амбасадор НР Кине у Србији Ли Манчанг, а пресецању врпце присуствовао је 
премијер Александар Вучић.

Реч је о приступном путу Пупиновом мосту од Зрењанинског пута до Овче, 
у дужини од 7,6 километара. Премијер Вучић је рекао да је остало још 4,3 
километра од Овчарске петље до Панчевачког пута да се заврши цео пројекат 
и да ће то бити урађено до краја године.

НОВА ЈАВНА РАСВЕТА У ЗЕМУНУ 

Општина Земун је, у сарадњи са ЈКП „Јавно освељење“,  омогућила 
постављање јавне расвете и системску замену постојеће, на више локација у 
2015. години.

Поред системске замене сијалица које су у програму редовног одржавања, 
изградња или реконструкција мреже урађена је у улицама: Алексиначких 
рудара, Вртларска, Карла Сопрона, Војни пут (део), 15. Нова и Михајла Бандура 
на Плавим Хоризонтима, Ђорђа Лобачева и Пружни пут у Земун Пољу, Мале 
Међе и Мајора Зорана Радосављевића у Батајници, у Земунској и Улица 26. 
Нова у Угриновцима. Настављени су радови на постављању јавне расвете на 
Грмовцу.

Захваљујући иницијативи Управе Дома за одрасла и инвалидна лица у 
Земуну, постављена је нова мрежа јавног осветљења око зграде Дома.  Такође, 
општина Земун се прикључила иницијативи грађана 13. маја и иницирала 
постављање осветљења око храма Светог Стефана Дечанског у насељу.

Храм Светог Стефана 
Дечанског, 13. мај

Михајла Бандура,  
Плави Хоризонти
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ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА 
ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
У НАСЕЉУ АЛТИНА

Председник општине Земун Дејан 
Матић и заменик председника Дамир 
Ковачевић обишли су са градским 
менаџером Гораном Весићем и 
чланом Градског већа Стевом 
Таталовићем радове на изградњи 
фекалне канализације у насељу 
Алтина. Радове изводи Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу 
Београда.

Обиласку радова на Алтини 
присуствовали су и члан Већа општине 
Земун Гаврило Ковачевић, одборник СО 
Земун Бошко Јевић, директор Дирекције 
за грађевинко земљиште и изградњу 
Београда Бранислав Поповић, директор 
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 
Светозар Веселиновић и заменик 
директора Владо Секулић и председник 
МЗ Нова Галеника Далибор Стефановић.

„Општина Земун је трајно решење 
проблема фекалне канализације у 
насељу Алтина поставила као један од 
својих приоритета, а сада је системско 
решење за овај део општине нађено. 
До краја године очекујемо да завршимо 
планове детаљне регулације, који нам 
омогућавају да се уради пројектна 
документација за сва насеља која 

немају водоводну и канализациону 
мрежу. Желим да поручим грађанима 
који живе у улицама које се уливају у 
Добановачки пут да ће моћи сукцесивно 
да се прикључе на мрежу, тако да ће 
већи део насеља бити покривен. Што се 
тиче одводњавања површинских вода 
за Алтину 2, у току је израда пројекта 
за улицу Павла Вујисића и за тај део 
Алтине који је угрожен атмосферским 
падавинама“, изјавио је председник 
општине Земун Дејан Матић.

Горан Весић је најавио да ће се током 
ове и следеће године на територији 
општине Земун урадити канализација 
у насељу Плави Хоризонти, што се дуго 
чекало, и у те радове ће бити уложено 
око 500 милиона динара, а такође почеће 
и пројектовање за Алтину 2.

„Канализација се ради и у Батајници, 
на иницијативу општине Земун, а 
вредност је 380 милиона динара. 
Трудићемо се да у наредном периоду 
овај део града има статус као и сваки 
други део Београда. Иако је срамота 
да неки људи у 21. веку добијају 
елементарне услове за живот, нажалост 
то је ситуација коју смо затекли“, 
нагласио је Весић.

Почетком јуна месеца градоначелник Београда Синиша 
Мали и заменик председника општине Земун Дамир 
Ковачевић обишли су насеље Алтина и у разговору са 
грађанима обећали изналажење трајног решења проблема 
са фекалном канализацијом у овом делу Земуна.
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САНАЦИЈА КИШНИХ КАНАЛА

Започети су радови на измуљавању, 
реконструкцији и крчењу шибља и 
растиња, на запушеним деоницама у 
дужини од око 10 километара, на потезу 
од насеља Шангај до Бусија.

Прошле године је општина Земун у 
сарадњи са Републичком дирекцијом 
за воде, Градом и ВП „Галовица“ 
д.п. направила пројекат чишћења и 
сређивања канала К5, К15, К15а и К25. 
Реализација овог пројекта довешће до 
трајног решења проблема становника 
Бусија и дела Батајнице који су настајали 
услед обилних падавина.

РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА 
СТАНОВНИКА 
НАСЕЉА 13. МАЈ

Уз помоћ општине Земун, после пет 
година плаћања високих рачуна за воду, 
грађани насеља 13. мај ушли су у систем 
појединачне наплате утрошене воде. ЈКП 
„Београдски водовод и канализација“ 
омогућило је, грађанима који своје 
рачуне плаћају преко „Инфостана“, да 
бесплатно региструју свој прикључак.

„Захваљујући одборнику Брани 
Вучиновићу и сложним грађанима 
насеља 13. мај обезбедили смо да свако 
домаћинство региструје свој водомер. 
Позивамо житеље Војног пута, дела 
Батајнице и осталих насеља, који имају 
сличне проблеме, да се обрате општини 
Земун како бисмо им, у сарадњи са 
надлежнима, омогућили реалну наплату 
утрошене воде“, изјавио је члан Већа 
ГО Земун Гаврило Ковачевић приликом 
обиласка радова.

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ 
МРЕЖЕ У БАТАЈНИЦИ

На иницијативу општине Земун и групе грађана, а у сарадњи са ЈКП ”Београдски 
водовод и канализација”, завршени су радови на постављању водоводне мреже 
у Улици Ђурђа Бошковића Бате у Батајници.  Завршетком радова омогућено 
је прикључење 60 домаћинстава на градски водовод, уредно и редовно 
водоснабдевање и плаћање воде по утрошеној количини. Испред општине Земун 
почетку радова присуствовао je члан Већа Станислав Кулачин.

Стеван 
РОДИЋ
- члан Већа општине Земун -

Задужен за:

привреду, пољопривреду, 
водопривреду, предузетништво, 

запошљавање, чистоћу, заштиту 
животне средине и зоохигијену

stevan.rodic@zemun.rs
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НОВИ ПРОСТОР ЗА ИГРУ 
И РАЗОНОДУ У НАСЕЉУ 

„САВА КОВАЧЕВИЋ“
На иницијативу општине 

Земун, ЈКП „Зеленило Београд“ 
привело је крају радове на 
уређењу и изградњи два 
спортска терена, дечијег 
игралишта и простора за одмор 
у улици Мића Радаковића, у 
насељу „Сава Ковачевић“.

Радови су обухватили комплетно 
уређење спортских терена за 
кошарку, одбојку и фудбал, простор 
за одмор обогаћен шаховским 
таблама и клупама као и изградњу 
најмодернијег дечијег игралишта 
са свим неопходним реквизитима 
и подлогама како би најмлађи 
корисници овог простора били у 
потпуности безбедни.

Свечаном отварању 
присуствовали су председник 
општине Земун Дејан Матић 
са сарадницима, градски 
менаџер Горан Весић, помоћник 
градоначелника Борко 
Милосављевић и директор ЈКП 
„Зеленило Београд“ Слободан 
Станојевић, а дочекали су их 
малишани из ОШ „Раде Кончар“.
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ПОСТАВЉЕНА 
ЧЕСМА НА АЛТИНИ

На иницијативу општине Земун, 
а у сарадњи са Секретаријатом за 
комуналне и стамбене послове 
постављена је нова јавна чесма поред 
дечијег игралишта, у насељу Алтина, које 
је изграђено крајем 2014. године.

УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА У ЗЕМУН ПОЉУ

Месна заједница Земун Поље и 
Удружења грађана „Таурунум“ и „Еко 
Батајница“ су, у претходном периоду, 
организовали акције чишћења и 
уређења зелених површина на целој 
територији Земун поља.

Највише активности је спровођено 
у самом центру насеља али и у 
непосредној близини основне школе 
где због нерешених имовинско-правних 
питања јавна комунална предузећа нису 
надлежна за одржавање.

Акцијама се прикључио и члан 
Већа Владимир Костић са запосленима 
у општини Земун и истакао: „Општина 
Земун је протеклих година предавала 
иницијативе надлежном Секретаријату 
да ове и многе друге зелене површине 
преузме у своју надлежност, а самим 
тим и у одржавање. У јуну овде године 
Секретаријат је оформио комисију која 
ће се бавити овим питањем, тако да се 
надамо да ћемо у скоријем временском 
периоду наћи трајно решење уређења 
зелених површина. Док се то не 
догоди ми ћемо и у наредном периоду 
наставити са оваквим акцијама“.  

У оквиру програма 
„ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО“, 
друштвено-одговорне компаније 
НИС, у улици Краља Уроша 
Првог у Батајници, пригодним 
програмом отворено је ново 
дечије игралиште.

Отварању је присуствовао 
председник општине Земун 
Дејан Матић са сарадницима и 
председница Управног одбора 
Удружења „Урбана екологија“ 

Нада Ђурић. Удружење „Урбана 
екологија“ је аплицирало на 
конкурс, а компанија НИС је 
препознала идеју и потребу да 
једно овакво игралиште буде 
реконструисано. На 80 квадрата 
простора постављени су 
најмодернији реквизити и мека 
подлога од гумених плоча.  

У сарадњи са компанијом НИС 
прошле године уређен је и дечији 
паркић у насељу Бусије.

НОВИ - СТАРИ  
ПАРКИЋ У БАТАЈНИЦИ
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НОВИ ВРТИЋ У 
НАСЕЉУ АЛТИНА

Градоначелник Београда 
Синиша Мали са сарадницима, 
Дамир Ковачевић, заменик 
председника општине Земун и 
Љиљана Проковић, директорка 
ПУ „Трешњобер“ присуствовали су 
31. августа отварању новог дечијег 
вртића „Трешњобер Алтина“ у 
насељу Алтина. Отварањем овог 
вртића обезбеђено је 270 места за 
децу старости од једне године до 
поласка у школу, као и 30 нових 
радних места за младе васпитаче.

„Општина Земун је једна од 
општина са највећим бројем деце на 
листи чекања у Београду. Улажемо 
велики труд како бисмо у свим 
деловима општине обезбедили 
подједнак квалитет живота и 
показали како одговорна власт 
води рачуна о добробити породице. 
Укључивањем приватних вртића деца 
ће бити смештена у објекте у крају 
где живе, а на тај начин помажемо 
и родитељима“, изјавио је Дамир 
Ковачевић, заменик председника 
општине Земун.

Према Одлуци о праву на накнаду 
дела трошкова боравка детета у 
предшколској установи чији је 
оснивач друго правно или физичко 
лице, деца за коју нема места у 
предшколским установама чији је 
оснивач Град, од 1. септембра 2015. 
године могу да се упишу у приватне 
вртиће, у којима има око 3.000 
расположивих места. Упис деце ће 
трајати током читаве године и на тај 
начин ће новоотворена места бити 
одмах попуњавана.
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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

ОБНОВА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У 
БЛИЗИНИ ШКОЛА

Пред почетак нове школске 
године, завршени су радови на обнови 
хоризонталне сигнализације на 
прилазима земунским школама.

Хоризонтална сигнализација 
представља све врсте ознака на путу 
које служе за регулисање, вођење и 
каналисање саобраћајних струја возила, 
пешака и бициклиста.

Овом акцијом обухваћени су прилази 
свим основним школама на територији 
општине Земун чиме је повећана 
безбедност деце на путу од куће до 
школе и обрнуто.

ФИСКУЛТУРНА САЛА ЗА УЧЕНИКЕ  
ОШТЕЋЕНОГ ВИДА  „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“

Председник општине Земун Дејан Матић присуствовао је свечаном отварању 
новоизграђене фискултурне сале за ученике оштећеног вида у ”Вељко Рамадановић”, коју су 
свечано отворили министар омладине и спорта Вања Удовичић и градоначелник Београда 
Синиша Мали. Свечаном чину присуствовали су и секретарка за образовање и дечју заштиту 
Снежана Ђурић, секретар за спорт и омладину Славко Гак и државни секретар за спорт 
Предраг Перуничић.

Ова школа организује васпитни рад, смештај, исхрану и превентивну здравствену 
заштиту и негу ученика у Дому за предшколско, основно и средње образовање и васпитање. 
Редовна настава је организована у првој смени, а рад у Дому у другој смени.

БРИГА О ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
Општина Земун је и у 2015. години, у складу са својим надлежностима, одвојила 

финансијска средства намењена редовном одржавању објеката основних школа са своје 
територије.

Узимајући у обзир захтеве које је општина почетком године добила од директора, 
изведени су радови у следећим основним школама:

  ОШ „Лазар Саватић“ – санација дела крова
  ОШ „Бранко Пешић“ – санација дела подних површина
  ОШ „Гаврило Принцип“ – санација санитарног чвора
  ОШ „Петар Кочић“ – реновирање дела школских учионица
   ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ 

– санација дела крова и молерско-фарбарски радови 
  ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ – молерско-фарбарски радови
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УРЕЂЕЊЕ ЗЕМУНСКОГ КЕЈА

Општина Земун 
посебну пажњу посвећује 
уређењу Земунског 
кеја и шеталишта које, 
независно од годишњег 
доба, свакодневно посећује 
велики број Земунаца, 
грађана других београдских 
општина али и туриста.

Током летње сезоне 
општина је обезбедила 
постављање понтонског 
моста до плаже Лидо, чији је 
прелазак за све кориснике 
био бесплатан. Како би се 

омогућио сигурнији и лакши 
прилаз понтону бетонирана је 
прилазна стаза са обе стране 
моста у ширини од 5 метара. 
Захваљујући доброј сарадњи 
са комуналним предузећима 
уређене су зелене површине, 
уклоњено је шибље, растиње, 
речни наноси и смеће.

На потезу од обалоутврде 
до хотела „Југославија“ 
постављено је 30 нових 
ђубријера, а на самом 
шеталишту модерна јавна 
чесма.
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НОВА 
ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА 
У БАТАЈНИЦИ

Министарство унутрашњих 
послова, а на иницијативу 
руководства општине Земун, 
започело је изградњу нове  
полицијске станице у центру 
Батајнице.

Грађевински радови напредују, а 
уколико временски услови дозволе 
за неколико месеци грађани овог, 
али и околних земунских насеља 
добиће модерну и функционалну 
институцију.

НАСТАВАК 
РАДОВА У 
ДОМУ КУЛТУРЕ 
УГРИНОВЦИ

Након завршених радова 
на комплетној реконструкцији 
крова, настављени су радови на 
унутрашњем уређењу другог дела 
Дома културе у Угриновцима. Радови 
обухватају постављање електро-
инсталацијске мреже, преграђивање 
простора, замену столарије и све 
неопходне активности како би се овај 
простор привео намени.  

ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
ЗЕМУН“ - РАДОВИ

У претходном периоду ЈП 
„Пословни простор Земун“ извело 
је низ радова на одржавању и 
унапређењу квалитета просторија и 
површина из своје надлежности.

Радови су обухватили уређење и 
реконструкције пијачних простора 
у насељима Нова Галеника, Земун 
Поље и Батајница. 

Пијаца у насељу Нова Галеника 
претрпела је низ радова који 

су обухватили реконструкцију 
дотрајалог крова, реновирање 
тоалета и чишћење олука. У Земун 
Пољу је постављена ограда око 
пијачног простора, док је тоалет 
у потпуности реконструисан 
и уређен. Бетонирањем дела 
платоа и постављањем жичане 
ограде унапређени су услови за 
све кориснике услуга пијаце у 
Батајници.
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Поводом Међународног дана старих 
особа, 1. октобра отворен је Клуб за старе 
„Драгиша Ћирић“ у Бежанијској број 2, 
у Земуну. Овај клуб је 23. по реду у граду 
Београду, а први на територији општине 
Земун.

Клуб су свечано отворили министар 
за рад, борачка и социјална питања 
Александар Вулин, градоначелник Београда 
Синиша Мали, председник општине Земун 
Дејан Матић и заменик председника 
општине Земун Дамир Ковачевић. 
Отварању су присуствовали и: помоћница 
градоначелника Ирена Вујовић, чланови 
Градског већа Мирјана Милутиновић и Стево 
Таталовић, градска секретарка за социјалну 
заштиту Наташа Станисављевић, директорка 
Завода за заштиту споменика културе 
града Београда Нела Мићовић, директорка 
Геронтолошког центра Београд Сузана 
Мишић и руководство општине Земун.

„Као социјално одговорна власт чинимо 
све да разноврсним садржајима обогатимо 
животе наших старијих суграђана и то 
показујемо и данас када Земун после 25 
година добија овакав клуб. Драго ми је да 
смо се окупили овде како би афирмисали 
програме који ће вам омогућити да останете 
активни, да се дружите и научите нове 
вештине. Наставићемо да подржавамо 
социјалне програме који доприносе 
побољшању квалитета живота старијих 
особа“, изјавио је председник Матић.

АКТИВНОСТИ У КЛУБУ
Клуб је отворен сваким радним данима од 8 до 20 часова и 

омогућава својим корисницима да уз најразноврсније активности 
испуне своје слободно време.

Обезбеђене су разноврсне услуге од дневног боравка, исхране 
и других сервисних услуга до услуга анимације, које имају за циљ 
задовољење и остваривање активаног живота у старости и очување 
физичких и менталних способности.
ПОНЕДЕЉАК:  радна терапија 10-13 часова, 

друштвене игре 12-16 часова
УТОРАК:              друштвене игре 9-13 часова, бриџ 16-19.30
СРЕДА:                декупаж 10-12 часова, вежбе 12.30-15 часова
ЧЕТВРТАК:        радна терапија 12-16 часова, друштвене игре 12-16 

часова, игранка 16-19 часова
ПЕТАК:                хеклање и плетење 10-12 часова, макраме 12.30-15.30 

часова, друштвене игре 16-19.30 часова, бриџ 16-19.30



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

ДОНИРАНИ 
БОЛНИЧКИ 
ЈАСТУЦИ КБЦ 
„БЕЖАНИЈСКА КОСА“

Заменик председника општине 
Земун Дамир Ковачевић уручио 
је донацију болничких јастука за 
пацијенте Клиничко-болничког 
центра „Бежанијска коса“, коју је, 
на иницијативу општине Земун 
обезбедило предузеће Мелино 
Релакс д.о.о. из Београда. Донирано 
је 360 водоперивих јастука, што ће 
у потпуности задовољити потребе 
ове установе и обезбедити јастуке за 
свих 360 кревета којима располаже 
КБЦ „Бежанијска коса“.

Уручењу донације присуствовала 
је директорка КБЦ „Бежанијска 
коса“ др сц. Марија Здравковић 
са сарадницима, донатор Милош 
Кљајић, власник предузећа Мелино 
Релакс д.о.о. из Београда и заменик 
начелника Управе општине Земун 
Александар Грдинић.

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ 
КОРИСНИКА ДОМА 
БЕЖАНИЈСКА КОСА

У претходном периоду 
Геронтолошки центар Београд 
- Дом Бежанијска коса, је у 
сарадњи са општином Земун, 
организовао низ различитих 
активности за своје кориснике.

Крајем августа организован 
је камп „Сениор авантура“, 
под покровитељством града 
Београда, преко Дневних центара 
и клубова Геронтолошког 
центра Београд. Учесници кампа 
били су најактивнији чланови 
сваког клуба на територији 
Града, станари домова за старе 
као и представници сваке од 
активности Летњег програма 
– школе бриџа, декупажа, 
рачунара, зумбе, брзог ходања и 
рекреативне шетње.

У циљу подизања здравствене 
културе, у просторијама Дома 
Бежанијска коса, организовано је  
предавање на тему „Опстипација и 
животне навике“, као и разговор о 
гастроинтестиналним тегобама које 
је водила др Ана Балаћ Јовановић 

из ДЗ „Земун“.
Корисници Дома време радо 

посвећују сликању, бојењу и 
украшавању предмета, изради 
накита и одевних предмета, што 
је био повод за организовање 
изложбе на Летњој позорници 
Земунског кеја 14. септембра, а 
следећег дана изложба премештена 
је у фоаје ГО Земун.

Председник општине Земун 
Дејан Матић присуствовао је 21. 
септембра обележавању Светског 
дана борбе против Алцхајмерове 
болести. Након пригодног 
културно-уметничког програма, у 
којем су учествовали корисници 
Дома Бежанијска коса, отворен је и 
Алцхајмер кафе.

Поводом Међународног дана 
старијих особа, општина Земун је 
у сарадњи са ученицима Музичке 
школе „Коста Манојловић“ и 
члановима Књижевног клуба 
„Иво Андрић“ организовала 
манифестацију „Друштво за све 
генерације“ у просторијама Дома.
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ПОМОЋ ЗА МИГРАНТЕ
Министар за рад, запошљавање и социјална питања и председник 

Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих 
токова Александар Вулин и заменик председника општине Земун 
и председник Савета за миграције Дамир Ковачевић обишли су, 28. 
септембра, избеглице у кампу Принциповац код Шида и поручили да 
ће Србиjа наставити да се на хуман начин односи према људима коjи 
долазе из Сириjе и других земаља.

Заменик председника општине Земун Дамир Ковачевић и 
министар Вулин предали су пун комби зимске одеће, обуће и ћебади, 
које су грађани Земуна, Београда и читаве Србије прикупили за 
мигранте у акцији коју је општина Земун организовала у сарадњи са 
Црвеним крстом Земун. Ковачевић је изразио задовољство што је 
општина Земун у могућности да помогне избеглицама у прихватном 
центру и нагласио да ће општина и у будућности, уколико затреба, 
планирати сличне акције, уз подршку грађана.

ЕКОНОМСКО 
ОСНАЖИВАЊЕ 
ИЗБЕГЛИЦА

Заменик председника 
ГО Земун и председник 
Савета за миграције Дамир 
Ковачевић и представнице 
Комесаријата за избеглице и 
миграције Републике Србије 
– начелница Одељења за 
прихват, збрињавање, повратак 

и интеграцију избеглица Драга 
Трнинић и координаторка 
за општину Земун Љубица 
Митровић, 20. јула уручили су 
у оквиру пројекта пружања 
помоћи за економско 
оснаживање избеглих лица кроз 
доходовне активности машину 

за прављење свећа занатлији из 
Батајнице Љубиши Славнићу.

Захваљујући коришћењу 
нове машине Љубиша Славнић 
ће у будуће моћи да прави 
квалитетније свеће без 
парафинских испарења у току 
израде.
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СОЛИДАРНОСТ 
ЗА РАСТКА

У општини Земун уприличен је 
пријем за дечака Растка, одличног ђака 
шестака, шахисту и члана Веслачког 
клуба ”Црвена звезда”. На иницијативу 
комшија, а уз подршку земунског 
привредника Предрага Јевремовића, 
председник општине Земун Дејан Матић 
Растку је уручио комплет књига за 6. 
разред, свеске, допунска дидактичка 
средства и спортску опрему.

НАЈБОЉИ ПОЛИЦАЈАЦ И 
ВАТРОГАСАЦ 

Општина Земун наставила је са 
награђивањем најбољих ватрогасаца 
и полицајаца који су се, на предлог 
својих претпостављених, истакли 
посебним залагањем, пожртвованошћу 
и професионализмом.

Од јула до октобра месеца награде 
су уручене следећим ватрогасцима: 
Бранку Боснићу, Младену Арсенијевићу, 
Владимиру Жаркову и Мирославу 
Ракићу. Међу полицајцима награде 
су добили: Драгана Ђорђевић, Иван 
Ђорђевић, Исидора Радовановић и 
Мирослав Николић.

Градска општина Земун 
подржала је пројекат подршке 
и помоћи инклузивном центру 
„Место сусрета” за подршку деци 
и породици у Земун Пољу, чији је 
оснивач Удружење грађана „Ево 
Рука“. 

На основу Јавног конкурса за 
финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката удружења из 
буџета Градске општине Земун за 
2015. Годину, Удружење “Ево рука“ 
је добило неопходна средства 
за функционисање дневног 
центра за време летњег периода. 
Идеја за покретање оваквог 
центра произашла је из потребе 
за организацијом квалитетних 
садржаја за децу којој је неопходна 
додатна подршка у образовању и 
укључивању у све аспекте живота. 

У октобру месецу инклузивни 
центар „Место сусрета“ посетио 
је члан Већа ГО Земун Владимир 
Костић, са сарадницима, и уручио 
донацију у виду грејних тела и беле 
технике. 

„Подржавајући овај пројекат 
општина Земун је показала да 
препознаје значај нових услуга у 
области бриге о деци са сметњама 
у развоју. Желимо да допринесемо 
скретању пажње на проблеме 
ове популације и да истовремено 
олакшамо родитељима обављање 
свакодневних активности и 
послова. То је значајан корак ка 
стварању инклузивног друштва, 
социјализацији и осамостаљивању 
деце и младих са сметњама у развоју 
и доказ друштвено одговорног 
понашања“, истакао је Костић.

ПОМОЋ ИНКЛУЗИВНОМ 
ЦЕНТРУ ЦЕНТРУ „МЕСТО 
СУСРЕТА“ У ЗЕМУН ПОЉУ
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ОБЕЛЕЖЕНА 
ЗАВЕТНА СЛАВА

Светковање Заветне славе општине Земун 
Воздвижењa Часног Крста – Крстовданa, почело 
је литургијом у Храму Светог оца Николаја 
Мирликијског. Свету архијерејску литургију служили 
су викарни епископ топлички Господин Арсеније и 
многобројно свештенство.

Литија предвођена Његовим преосвештенством 
владиком Арсенијем прошла је земунским улицама 
све до општинског здања где је обављен обред сечења 
славског колача. ”Распети и Васкрсли Христос дао је моћ 
Крсту који благосиљамо свуда и у свaком делу живота, 
њиме побеђујемо”, беседио је владика Арсеније.

Обраћајући се присутним грађанима председник 
општине Земун Дејан Матић је рекао: ”Данас се 
окупљамо у слави великог празника – Крстовдана. То 
чинимо у најлепшој традицији нашег народа, држећи се 
вере прадедова. Носимо мудрост и искуство историје, 
и са новом енергијом, знањем, поштењем и радом 
стварамо будућност европске Србије и нашег Земуна 
који је увек био космополитски оријентисан и пример 
напретка једног друштва.”
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН 
ОСЛОБОЂЕЊА БАТАЈНИЦЕ У 
ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Поводом Дана ослобођења Батајнице – 
23. октобра на споменик палим борцима у 
центру овог земунског насеља делегације 
општине Земун, Месне заједнице 
Батајница, СУБНОР-a, припадници Војске 
Србије и грађани положиле су венце 
и поклониле се сенима 220 суграђана 
пострадалих за слободу 1945. године. 
У име делегације општине Земун, венце су 
положили чланови Већа општине Земун 
Стеван Родић и Драган Матијевић, као и 
председник МЗ Батајница Никола Арнаут.

ОДРЖАН ПАРАСТОС 
ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА 
РАТОВА

У организацији општинског Удружења 
бораца и ратних војних инвалида, у суботу 
26. септембра 2015. године, организован 
је парастос погинулим борцима ратова од 
1990. до 1999. године.

Помену су присуствовали 
чланови породица страдалих бораца 
и представници удружења. У име 
општине Земун венац су положили члан 
Већа Драган Матијевић и помоћник 
председника Карло Квапил.

КОМЕМОРАЦИЈА 
ЗЕМУНСКИМ 
ЈЕВРЕЈИМА

У знак сећања на страдале суграђане, 
Јевреје који су 27. јула 1942. године 
сточним вагонима депортовани у 
логоре Јасеновац и Стара Градишка 
положени су венци на меморијални 
споменик на  Јеврејском гробљу у Земуну. 
Комеморацији су присуствовали чланови 
Јеврејске општине Земун и представници 
Савеза јеврејских  општина Србије. Испред 
општине Земун жртвама фашистичког 
терора пошту је одао и положио венац  
председник Скупштине градске општине 
Земун Ненад Врањевац.

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН ДАН 
ОСЛОБОЂЕЊА ЗЕМУНА 

У II СВЕТСКОМ РАТУ
Поводом обележавања Дана 

ослобођења Земуна у Другом 
светском рату, 22. октобра, одржана 
је Свечана академија у Дому 
ваздухопловства, у присуству 
руководства општине Земун, 
бораца Народноослободилачког 
рата, представника Војске Србије и 
многобројних званица.

Испред општине Земун 
присутним борцима и 
представницима јавног живота 
Земуна и Београда обратио се 
заменик председника Дамир 
Ковачевић.

„Данас се сећамо великог 
историјског датума када је пре 
седамдесет једне године Земун 
ослобођен од фашизма, те 
идеологије зла која је народима 
света нанела највише жртава у 
историји људске цивилизације. 
Окупили смо се да се заједно 
подсетимо на тренутке славе, и на 
велика страдања у време када је 
освајана толико жељена слобода. 
Одајемо почаст народним херојима 
и храбрим појединцима, који 
заслужују да њихова имена носе 
земунске и београдске школе, 
насеља, установе и улице. Памтимо 
јунаштво и одајемо почаст сваком 
официру и борцу Црвене армије, 

који је на улицама Београда и 
Земуна оставио свој живот. Србија 
се достојно сећа својих хероја чији 
је пут ка данашњем дану био тежак 
и величанствен. Настављајући 
нашу победничку традицију не 
смемо заборавити догађаје који 
су нас одредили као слободарски 
народ, увек на страни правде и 
победника, а то је квалитет који 
уграђујемо у светску историјску 
баштину. Данас, живећи у слободи, 
не заборављамо наше страдање, 
али се морамо запитати имамо ли 
права да опростимо злочинцима у 
име њихових жртава? Сматрам да 
ја немам то право“, рекао је Дамир 
Ковачевић.

У културно-уметничком 
програму учествовали су КУД 
„Седмица“ из Угриноваца, хор ОШ 
„Петар Кочић“, хор Музичке школе 
„Коста Манојловић“, Правно-
биротехничка школа „Димитрије 
Давидовић“ и КУД „Кордун“.

Члан Већа општине Земун 
Драган Матијевић и помоћник 
председника Карло Квапил 
положили су у преподневним 
часовима венац на Споменик палим 
борцима од 1941-1945, у присуству 
борачких удружења, поштовалаца и 
многобројних грађана Земуна.
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

Врата општине Земун 
традиционално су отворена 
сваке године у оквиру Дечије 
недеље за најмлађе грађане 
Земуна. Удружење ”Пријатељи 
деце Земуна” у друштву 
земунских предшколаца, 
основаца и средњошколаца 
посетило је општину Земун, a 
домаћини су им били заменик 
председника ГО Земун Дамир 
Ковачевић, помоћници 
председника ГО Земун 
Славиша Топаловић и Милан 
Милисављевић и члан Већа 
Владимир Костић.

Деца су руководству 
Општине предала поруке 
са њиховим потребама 
и правима, а малишани 
вртића ”Рода” из Угриноваца 
помоћнику председника 
Славиши Топаловићу уручили 
су поклон захвалности.

После пригодног дечјег 
уметничког програма који су 
извели присутни предшколци 
и основци су од општине 
Земун добили слатке пакетиће, 

а средњошколци су имали 
прилику да у кабинету 
председника општине Земун 
разговарају са домаћинима из 
општинског руководства. 

У оквиру програма 
обележавања Дечије недеље, 
Удружење „Пријатељи деце 
Земуна“ је у општини Земун 
организовало изложбу радова 
са ликовног конкурса под 
називом ”Подршка породици 
– најбоља подршка деци”, 
што је представљало мото 
овогодишњег програма. 
На изложби је учествовало 
двадесеторо деце из 
земунских предшколских 
установа и школа, а најбољима 
су уручене пригодне награде.

У име организатора 
домаћинима се захвалио 
извршни директор Удружења 
”Пријатеља деце Земуна” 
Милан Илијин, који је том 
приликом истакао да ово 
удружење у континуитету 63 
године води бригу о дечјим 
правима.

МУЗИЧКА БАЈКА НА ЗЕМУНСКОМ КЕЈУ
Удружење Кругови уметности, реализовало 

је пројекат – музичка бајка ”Пеђа и вук”, као део 
одобреног програма јавног конкурса Градске 
општине Земун из области културе.

Испред општине Земун догађају су присуствовали 
Милорад Радуловић, Милосав Стаменов и Драган 
Матијевић, чланови Већа. 

”Подршка коју општина пружа свим поклоницима 
стваралаштва и уметности видљива је током целе године, 
јер се многобројни програми одржавају, како у самом 
здању општине, тако и у просторијама Удружења или на 
отвореном. Овом музичком бајком, позивамо све да и 
даље буду део догађаја које организује општина Земун”, 
рекао је Драган Матијевић, члан Већа општине Земун.
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НАГРАДЕ ЗА ВУКОВЦЕ

У општини Земун уприличена 
је свечаност на којој су најбољим 
ученицима завршних разреда 
основних и средњих школа са 
територије Земуна уручене награде. За 
школску 2014/15. годину диплому ”Вук 
Караџић” заслужило је 166 ученика у 
основним и 30 у средњим школама. 
У основним школама ове године 
било је 50 добитника награда на 
републичким и међународним 
такмичењима, а 57 у средњим. 
  

ПРОГРАМ ЗА МАЛИШАНЕ У 
ВРТИЋУ „ВРАПЧЕ“

У оквиру програма намењених 
најмлађима на тему ”Дете и бајка”, 
општина Земун је 18. септембра 2015. 
године посетила вртић ”Врапче”. 
Млађој и старијој групи дечји 
писац Даринка Марковић извела је 
своју причу о ”Патуљку дремуљку”, 
спроводећи малишане кроз свет 
знања о природи и људима и њиховим 
односима.

„ЛЕПОТА ЈЕ У 
РАЗЛИЧИТОСТИ“

У вртићу „Мала сирена“, у 
организацији општине Земун, Тања 
Кукобат одржала је с малишанима 
радионицу о толеранцији под називом 
„Лепота је у различитости“. Кроз песму, 
игру и примере, на пријемчив начин, 
садржај је анимирао децу из вртића, 
а круна радионице била је изложба 
дечјих цртежа посвећена њиховим 
родитељима.

БЕСПЛАТНА ПРЕДСТАВА 
ЗА ДЕЦУ У УГРИНОВЦИМА

У организацији општине Земун, а уз подршку друштвено одговорних 
компанија, у Дому културе  Угриновцима, 11. септембра одржана је бесплатна 
дечија представа ”Породица Кременко”, као својеврстан поклон ђацима за 
почетак нове школске године.

Децу и родитеље поздравио је председник општине Земун Дејан Матић.
”Веома ми је драго што као локална самоуправа уз подршку друштвено 

одговорних компанија можемо да организујемо један овакав програм. 
Важно је да током целе године овај простор живи и да Земун у сваком свом 
делу има све неопходне садржаје који чине здрав друштвени амбијент, 
културне садржаје, едукативне радионице, спорт и рекреацију. Брига о деци и 
породици је наш приоритет” рекао је председник Матић.
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Манифестација ”Дани европске 
баштине” као део великог европског 
покрета Савета Европе и Европске 
Комисије обележена је у Земуну 
различитим програмима који су се 
од 21. до 30. септембра реализовали 
на различитим локацијама. Тема 
овогодишње манифестације под 
називом ”Стари и традиционални 
занати – очување и одржање” 
изложбама, посетама и предавањима 
ставила је у фокус занaтство, као 
уметност, али и као привредну грану, 
које је још у средњевековној Србији 
била окосница развоја.

Изложбама у организацији 
Удружење АБ ”Батајница” и корисника 
Дома пензионера ”Бежанијска коса” 
презентоване су слике, лампе, накит, 
керамика, предмети од кованог 
гвожђа, сувенири. У просторијама КУД 
”Бранко Радичевић” организован је 
дводневни програм ”Прича о ношњи 
и старим занатима”. У позоришту 
лутака ”Пинокио” глумица Зорана 
Милошаковић Тасић многобројној 
публици показала је како се праве 
лутке, како оне оживљавају на сцени 
и како се техника израде лутака 
развијала кроз историју позоришта. 
Значајна тема је обрађена на скупу 
у библиотеци ”Свети Сава” где је 
начелник Одељења за конзервацију 
и рестаурацију књига у Народној 
библиотеци Србије Жељко 
Младичевић одржао предавање о 
конзервацији и рестаурацији књига. 
У музичкој школи ”Коста Манојловић” 
предавање о традиционалном српском 
инструменту фрули или свирали 

ученицима земунских основних и 
средњих школа одржао је познати 
фрулаш и градитељ штимованих 
фрула Милорад Марић из Инђије. У 
фоајеу општине Земун одржано је 
вече посвећено виолини. О магији 
најтананијег инструмента, уметности 
ручне израде и предностима овог 
начина над фабричком производњом, 
говорили су Биљана и Јован Поповић 
из Уметничке радионице ”Пуж”. У Храму 
светог оца Николаја говорило се о 
чувању икона и иконостаса. Наташа 
Петровић, предавач у Високој школи 
за уметност и конзервацију Српске 
православне цркве и Гордана Стојанов, 
стручни сарадник Музеја у Панчеву 
земунским основцима показале 
су како највреднија и најстарија 
дела културе и историје сачувати и 
заштитити од пропадања, упознавајући 
их са техникама рестаурације икона. 
Индустријско наслеђе и занатство су 
презентовани обиласком фабрике 
мерних уређаја и сатова ”Инса”, а друга 
станица обиласка била је фабрика 
аутобуса ”Икарбус”. Општина Земун у 
сарадњи са ДВД ”Матица” организовала 
је и предавање за ученике средњих 
школа о историјату ватрогаства у 
Земуну са разгледањем изложбеног 
простора ватрогасног друштва. 

Затварајући манифестацију „Дани 
европске баштине“ домаћини и 
организатори бројних догађаја повели 
су основце из ОШ ”Светозар Милетић, 
ОШ ”Раде Кончар” и ОШ ”Петар Кочић” 
у обилазак неких од репрезентативних 
земунских занатских радњи са дугом 
породичном традицијом. 

ДАНИ ЕВРОПСКЕ 
БАШТИНЕ

262266 ЗЕМУНСКЕЗЕМУНСКЕ
новине



272277ЗЕМУНСКЕЗЕМУНСКЕ
новине

ЗЕМУН СУ 
ПОСЕТИЛИ

КИНЕСКИ ПРИВРЕДНИЦИ 
ИЗ ОПШТИНЕ KEQIAO

Председник Скупштине ГО 
Земун Ненад Врањевац приредио 
је пријем за политичко-привредну 
делегацију из општине Кeqiao 
кинеског дистрикта Shaoxing, 
са којом је општина Земун 4. 
јуна потписала Меморандум о 
разумевању. У име домаћина 
пријему су присуствовали 
помоћници председника Карло 
Квапил и Милан Милисављевић, 
секретар Скупштине ГО Земун 
Марко Јанковић, члан Већа 
општине Земун Стеван Родић и 
начелница Одељења за друштвене 
делатности и привреду Дафина 
Башановић. Деветочлану 
делегацију је предводио заменик 
председника Jin Shuifa.

ФОНДАЦИЈА КОНРАД 
АДЕНАУЕР

Начелница Управе ГО Земун 
Наташа Ђукић угостила је у свом 
кабинету директора немачке 
Фондације Конрад Аденауер 
за Србију и Црну Гору (КАС) 
Норберта Бекмана –Диркеса и 
Сашу Хаџиахметовића, задуженог 
за економска питања. 
Састанак је одржан са намером да 
се потенцијал Земуна, као једне 
од централних општина града 
Београда, упосли у пројектима 
имплементације европских 
стандарда у функционисању 
локалне самоуправе. Разговарало 
се о пројектима које Фондација 
Конрад Аденауер планира у 2016. 
години и укључивању општине 
Земун у те активности.

ПОСЕТА ЗБРАТИМЉЕНОГ 
ГРАДА КРАЊА ОПШТИНИ

У оквиру обележавања 50 
година од успостављања сарадње 
са Крањем, општина Земун је 
угостила делегацију града Крања, 
заменика градоначелника Бориса 
Веховеца, одборнике Скупштине 
и службенике Градске управе 
Крањ.

Сарадња са Крањем, као и 
градовима СФРЈ Бања Луком, 
Битољем, Херцег Новим и Осијеком 
датира из 1965. године, када је и 
потписан први такав Протокол о 
братимљењу у Југославији, који 
се данас чува у Државном архиву 
Републике Словеније.

Испред ГО Земун госте су 
дочекали Дамир Ковачевић, 
заменик председника општине 
Земун, Никола Прелевић, заменик 
председника Скупштине ГО Земун, 
Наташа Ђукић, начелница Управе 
ГО Земун, Марко Јанковић, секретар 
Скупштине ГО Земун, Андријана 

Кукољ, уредница ”Земунских 
новина” и Весна Недовић, заменица 
директора ”Туристичког центра 
Земун”.

Заменик председника општине 
Земун Дамир Ковачевић упознао 
је госте са историјатом земунске 
самоуправе, са плановима развоја 
Земуна, нагласивши важност 
сарaдње са градовима из окружења 
у свим сферама живота од привреде, 
преко културе и науке до спорта.

”Сарадња дуга 50 година сада је 
интензивирана и надам се да ћемо 
је сваке године надограђивати 
и узајамно се посећивати, 
размењујући искуства”, истакао 
је заменик градоначелника града 
Крања Борис Веховец.

Гости су посету Земуну наставили 
туристичким обиласком, посетом 
споменицима културе, шетњом 
Старим језгром Земуна до Куле 
Гардош и Земунским кејом.
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ОДРЖАНЕ ТРИБИНЕ О 
КОЖНИМ И ПОЛНИМ 
БОЛЕСТИМА 

Општина Земун је у сарадњи са земунским средњим 
школама покренула серију предавања о кожним и 
полним болестима које води др Милан Павловић. 
Прво предавање било је намењено ученицама трећег и 
четвртог разреда, са циљем да се информацијама делује 
превентивно и да се подигне ниво здравствене културе.  
Предавач др Милан Павловић је стручним саветима, 
информацијама и статистичким подацима скренуо 
пажњу на деликатност ступања у партнерске односе 
без заштите и адекватне припреме. Друго предавање 
било је намењено младићима из трећег и четвртог 
разреда. Том приликом је др Павловић презентовао 
информације о заштити репродуктивних органа, о 
правилној употреби контрацептивних средстава, као и о 
значају редовних посета урологу. У име општине Земун 
ученике је поздравио секретар Скупштине општине 
Земун Марко Јанковић нагласивши важност одговорног 
понашања у периду одрастања. ”Сада сте најрањивији и 
изложени разним искушењима, о свом здрављу морате 
сами бринути, то нико неће учинити уместо вас”, истакао 
је Јанковић.

Градски менаџер Горан Весић и 
заменик председника општине Земун 
Дамир Ковачевић присуствовали су 
14. октобра едукативној радионици 
за пољопривредне произвођаче 
које се одржавају у оквиру пројекта 
Велетржнице Београд под називом 
„Сусрети са пољопривредним 
произвођачима – јесен 2015.“ 
Радионици је присуствовало око 30 
пољопривредних произвођача из 
општине Земун.

„Пољопривреда је важна 
за Србију, као и за Београд. 
Пољопривреда је један од сегмената 
у коме доста помоћи можемо 
да добијемо од Европске уније, 

а отварањем поглавља нам се 
омогућава и коришћење бројних 
фондова. Важно је да едукујемо 
наше пољопривреднике како да 
аплицирају за та средства која могу 
добити (ИЗБРИСАТИ и) бесповратно 
или уз повољне услове”, истакао је 
Горан Весић.

У месним заједницама Батајница 
и Угриновци, Група за одрживи 
развој привредних делатности ГО 
Земун је у сарадњи са Управом за 
пољопривреду града Београда 
одржала предавање о програму 
мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за 2015. годину.

ПРЕДАВАЊЕ О 
ОДГОВОРНОМ 
ВЛАСНИШТВУ

Градоначелник Београда Синиша Мали 
и председник општине Земун Дејан Матић 
присуствовали су едукацији „Одговорно 
власништво и превенција напада паса 
луталица” у ОШ „Соња Маринковић” у Земуну, 
којoм почиње реализација истоименог 
пројекта. 
Догађају су присуствовали помоћница 
градоначелника Ирена Вујовић, секретарка 
за привреду Тијана Маљковић и секретарка 
за образовање и дечију заштиту Снежана 
Ђурић. 
“Добар одзив нам даје снагу да и у наредном 
периоду, када нам то временске прилике 
дозволе, наставимо са овом акцијом, која 
ће, сигуран сам у то, резултирати смањењем 
броја напуштених кућних љубимаца. Кућни 
љубимци су део нашег животног окружења. 
Надам се да ће љубав према кућним 
љубимцима победити немар и безосећајност, 
и да ће одговорно власништво постати 
нормална ствар“, изјавио је председник 
Матић.

ТРИБИНE ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ
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ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ 
ФУДБАЛУ ЗА ЗЕМУНСКЕ 

ОСНОВЦЕ И СРЕДЊОШКОЛЦЕ

У организацији Секретаријата 
за спорт града Београда и 
општине Земун одржана су 
такмичење земунских основних 
и средњих  школа у малом 
фудбалу, а у оквиру програма 
”Школски спорт у Београду”.

У конкуренцији 15 мушких 
и 10 женских екипа, виших 
разреда земунских основних 
школа, шампионски пехар 
и златне медаље понели су 
ученици ОШ „Илија Бирчанин“ 
и ученице ОШ „Михајло Пупин“. 
Прво место, у такмичењу 
средњих школа, понели 
су мушка и женска екипа 
Медицинске школе „Надежда 
Петровић“. (ИЗБРИСАТИ 
Победничке екипе настављају 
надметање на градском нивоу.)

Чланови Већа општине Земун 
Гаврило Ковачевић, Милосав 
Стаменов и Милорад Радуловић 
уручили су најбољим екипама 
пехаре и медаље. 
”У сарадњи са Секретаријатом за 
спорт града Београда помажемо 
земунским школама да спорт 
подигну на ниво организованог 
такмичења. Очекујемо да ће 
школе препознати наше напоре 
и омогућити ученицима да 
учествују на општинским, а 
ако заслуже и на градским 
такмичењима. Веома је важно да 

школе утичу да ђаци што више 
слободног времена проводе у 
бављењу спортским и физичким 
активностима”, рекао је Гаврило 
Ковачевић, уз напомену да је 
велику подршку у реализацији 
такмичења пружио менаџмент 
спортског центра ”Аргентина” 
уступањем спортских терена. 

Након одржаног градског 
првенства у малом фудбалу, 
крајем септембра, на републичко 
такмичење пласирали су се 
ученици ОШ „Илија Бирчанин“ 
(VII - VIII разреда), ученице 
ОШ „Михајло Пупин“ (VII – VIII 
разреда) и ученице ОШ „Бранко 
Радичевић“ (V – VI разреда).
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ДАН ПОРОДИЧНЕ РЕКРЕАЦИЈЕ
Под покровитељством града 

Београда, Секретаријата за спорт и 
омладину, а у сарадњи са ГО Земун 
и Заводом за јавно здравље ”Батут”, 
на Земунском кеју одржана је 
традиционална манифестација ”Дан 
породичне рекреације – Family day”, 

у другој половини септембра.
Деца и родитељи су своје вештине 

и спортски дух приказали у играма 
прецизности, аеробику, навлачењу 
конопца, скоку у даљ, бадминтону, 
пешачењу, а свима је била доступно 
и медицинско-рекреативно 

саветовалиште “Здрава и активна 
породица”.  Чланови Већа општине 
Земун Гаврило Ковачевић и Милосав 
Стаменов учествовали су у спортско-
рекреативном програму и позвали 
децу и родитеље да сваки дан у 
години буде посвећен рекреацији.

СВЕЧАНИ ДОЧЕК 
ВИЦЕШАМПИОНКЕ

Председник ГО Земун Дејан Матић приредио 
је пријем за кадетску теквондо репрезентативку 
Србије Надицу Божанић.

Надица је показала вансеријски таленат, ове 
сезоне објединивши златну медаљу са европског 
првенства и сребрну медаљу са светског. У 
циљу мотивисања младе спортискиње, која се 
припрема за светски шампионат, председник 
општине уручио је новчану награду.

Свечани дочек приређен је и у школском 
дворишту ОШ „Лазар Саватић“, у којој Надица 
похађа осми разред.

ДОЧЕК ЕВРОПСКИХ 
ШАМПИОНА У РАФТИНГУ 

Поводом освојеног првог места на Евро купу у клупској 
конкуренцији рафтинг тима Наутичког клуба ”Лиман”, 
председник ГО Земун Дејан Матић, приредио је свечани 
пријем у свом кабинету. Пријему су присуствовали 
представник Светске рафтинг федерације Горан Лолић, 
председник Рафтинг савеза Србије Борис Пурјаков, члан 
Већа ГО Земун Милосав Стаменов и европски клупски 
шампиони у рафтингу.

У срдачном разговору председник Дејан Матић је 
подржао иницијативу да се уз помоћ кадровске базе 
НК ”Лиман” у Земуну формира тим који би обављао 
обуку спасилаца за потребе ангажовања у ванредним 
ситуацијама.



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

„ДАДО ТРОФЕЈ ЗЕМУНА“

Кошаркашки клуб „Земун“, у 
сарадњи са ГО Земун, организовао је 
турнир у сећање на Владимира Даду 
Арнаутовића, прослављеног играча и 
тренера. Победник турнира за пионире 
„Дадо трофеј Земуна“ је КК „Црвена 
звезда“. Најбољи стрелац био је Лазар 
Васић из КК „Црвена звезда“, док је 
за најбољег играча турнира изабран 
Алекса Марковић, играч КК „Земун“.

ОДРЖАН „ПРВИ КУП 
ЗЕМУНА“ У СТРЛИЧАРСТВУ

Републичко првенство у 
стреличарству у затвореном простору 
– ”Први куп Земуна” организoвали су, 
11.октобра, Стреличарски савез Србије и 
Стреличарски савез Београда, а домаћин 
70 такмичара из 19 клубова Србије био је 
Стреличарски клуб Земун.

Помоћ и подршку клубу, који од 
2012. године делује на територији 
Земуна, пружила је општина Земун. 
Члан Већа општине Земун Милосав 
Стаменов поздравио је учеснике 
речима: ”Подржавамо мало афирмисани 
спорт, изузетно значајан, јер јача 
концентрацију. Њиме се могу бавити 
грађани свих узраста, одвраћа од улице 
и порока, а доноси нашој општини 
шампионске резулате”.
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„ТРОФЕЈ БЕОГРАДА 2015.“ 
У БОЋАЊУ

На терену Боћарског клуба „Алтина“, 
у организацији председника Боћарског 
савеза Београда Тошета Мандића, под 
покровитељством Секретаријата за 
спорт и омладину града Београда, 10. 
и 11. октобра одржан је међународни 
турнир у боћању „Трофеј Београда 
2015.“ у насељу Алтина (ИЗБРИСАТИ 
у Земуну), за такмичаре до 18 година. 
Такмичење је организовано у паровима, пет у мушкој и четири у женској конкуренцији, као 
и у прецизном гађању.

Такмичењу су присуствовали заменик председника општине Земун Дамир Ковачевић, 
Драган Ћирић испред Секретаријата за спорт и омладину, а учествовале су такмичарске 
екипе из Сомбора, Словеније, Руме и Београда.

ОДРЖАНИ МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИРИ У БАТАЈНИЦИ

Од 28. јуна до 9. јула 2015. године на теренима ОШ ”Светислав Голубовић Митраљета” у 
Батајници, 68 фудбалских екипа такмичило се за пехар 15. Традиционалног меморијалног 
турнира ”Сећање на жртве НАТО бомбардовања”. Први пут су учестовале и три екипе у 
женском фудбалу.

Финалисте у шест категорија поздравио је члан Већа општине Земун Милосав 
Стаменов, који је победницима, најбољим играчима, стрелцима и голманима поделио 
трофеје, медеља и признања. 

Председник општине Земун Дејан Матић присуствовао је Меморијалном турниру „А 
била су само деца“ у организацији Удружења грађана „Земунска прича“, „Покрет за развој 
Батајнице“, „Земунски покрет“, „Мој Земун-град“, „Здрава Србија“, „Грађански покрет за 
Земун“ и кућна самоуправа „Насеља Економија 1“, који је одржан у насељу „Економија 1“ у 
Батајници. Турнир је посвећен деци, жртвама НАТО бомбардовања 1999. године.

Турнир је одржан у у спортском центру „Милица Ракић“ у Батајници, а учествовале су 
репрезентације завршних разреда основних школа са територије општине Земун.

ПРИЈЕМ МЛАДИХ АТЛЕТИЧАРА
Председник општине Земун Дејан Матић је 

у свом кабинету угостио младе прваке Србије 
из Атлетског клуба „Младост“ који су дошли у 
пратњи свог тренера Горана Радоје.

Млади спортисти су се председнику 
општине Земун похвалили освојеним 
пехарима и медаљама. Њихова имена остаће 
уписана златним словима у хронику земунског 
спорта. 

У срдачном разговору са гостима 
председник Дејан Матић је истакао да ће 
општина Земун сходно својим надлежностима 

и могућностима помоћи младим спортистима да успешно превазиђу све препреке које их 
очекују на путу освајања спортског Олимпа.

ОДРЖАН 
ЈУБИЛАРНИ „ТУРНИР 
ПРИЈАТЕЉСТВА“

У организацији Спортског 
клуба ”Ритам”, који води наша 
најуспешнија ритмичарка свих 
времена Милена Рељин Татић, у 
СЦ ”Пинки”, 17. октобра, одржан 
је јубиларни 10. Међународни 
турнир пријатељства у ритмичкој 
гимнастици. Турнир је окупио 
око 100 учесница из 21 клуба 
из Србије, Бугарске, Русије, 
Хрватске, БиХ, Аустрије и 
Словеније. 



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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