


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
новине2
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МОЈА 
ЗЕМУНСКА 
КАРТИЦА 

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 и на тај 
начин оствари 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

13.000 

Заменик 
главног и одговорног уредника: 

Иван Ивановски

Дизајн: Душан Олуић

Главни и 
одговорни уредник: 
Андријана Кукољ

САДРЖАЈ
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗЕМУН 2016. СТРАНА 4

ОПШТИНСКО РУКОВОДСТВО СТРАНЕ 5-7

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА СТРАНЕ 10-15

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СТРАНЕ 16-17

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА СТРАНЕ 18-19

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ СТРАНА 20

ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ СТРАНЕ 21-22

СЛАВА ОПШТИНЕ - КРСТОВДАН СТРАНА 26

ДАН СЕЋАЊА 
НА СТРАДАЛЕ И ПРОГНАНЕ СТРАНА 27

ЗДРАВСТВО И 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СТРАНА 28
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ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗЕМУН 2016.

За председника Скупштине изабран 
је Ненад Врањевац (СНС), а за секретара 
Скупштине Марко Јанковић (СНС).

Друга седница Скупштине одржана је 17. 
јуна и том приликом су изабрани извршни 
органи Општине.Већином гласова Дејан 
Матић (СНС) је изабран за председника 
Општине, а Дамир Ковачевић (СНС) за 
његовог заменика. За чланове Већа изабрани 
су: Гаврило Ковачевић (СНС), Владимир 
Костић (СНС), Драган Матијевић (СНС), Стеван 

Родић (СНС), Владимир Стојковић (СНС), 
Предраг Јевремовић (СНС), Жељко Корица 
(ПС), Жарко Дроњак (СПС) и Александар 
Шешељ (СРС).

За заменика председника Скупштине 
изабран је Дејан Шкаљац (ЈС), а за заменика 
секретара Скупштине Никола Прелевић (СПС).

За главног и одговорног уредника 
„Земунских новина“ именована је Андријана 
Кукољ (СНС), а за њеног заменика Иван 
Ивановски (СПС).
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На локалним изборима, одржаним 24. априла 2016. године, грађани Земуна су 
поверење за вођење општине, по трећи пут, поверили Српској напредној странци.  
Конститутивна седница новог сазива Скупштине одржана је 13. јуна и том приликом су 
верификовани мандати свих 57 одборника  са следећом прерасподелом:

111113335

66
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32

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
- СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 
- СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

ДОСТА ЈЕ БИЛО 
- САША РАДУЛОВИЋ

ИВИЦА ДАЧИЋ - СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА СРБИЈЕ, ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, 
НОВА СТРАНКА

ДОКАЗАНО СЛОЖНИ ЗА ЗЕМУН И 
БАТАЈНИЦУ - ПРОФ. ДР ДАНИЦА 
ГРУЈУЧИЋ (МАЊИНСКА ЛИСТА 
КОАЛИЦИЈЕ РУСКЕ И ВЛАШКЕ СТРАНКЕ)

ЗЕЛЕНА СТРАНКА  (МАЊИНСКА ЛИСАТА 
СЛОВАЧКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА)



ОПШТИНСКО РУКОВОСТВО

ДЕЈАН Матић
Рођен 8. фебруара 1969. године
 Оперативни менаџер

Тел: 011 3778-401; 2610-404; 3161-892
Факс: 011 2612-879
E-mail: dejan.matic@zemun.rs
Ресорно задужење: 
Финансије и буџет.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЗЕМУН

СЛАВИША 
Топаловић
Рођен  
8. јануара 1975. године
Економски оперативни 
менаџер
Тел: 011 3778-401; 3778-432
E-mail:  
slavisa.topalovic@zemun.rs

МИЛАН 
Милисављевић
Рођен  
13. октобра 1983. године
Инжењер телекомуникација

Тел: 011 3778-401; 3778-432
E-mail: 
milan.milisavljevic@zemun.rs

МИЛОРАД 
Радуловић
Рођен  
3. децембра 1951. године
Угоститељски техничар

Тел: 011 3778-401; 3778-432
E-mail: 
milorad.radulovic@zemun.rs

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗЕМУН

ДАМИР Ковачевић
Рођен 1. августа 1964. године
Дипломирани економиста

Тел: 011 3778-609; 2610-404; 316-892
Факс: 011 2612-879
E-mail: damir.kovacevic@zemun.rs
Ресорно задужење: Интерно расељена лица, 
верске заједнице и ванредне ситуације.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗЕМУН
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ОПШТИНСКО РУКОВОСТВО

НЕНАД Врањевац
Рођен 23. марта 1978. године
Инжењер друмског 
и градског саобраћаја

Тел: 011 3778-404
E-mail: nenad.vranjevac@zemun.rs

ДЕЈАН Шкаљац
Рођен 21. јануара 1980. године
Техничар обезбеђења

Тел: 011 3778-593
E-mail: dejan.skaljac@zemun.rs

МАРКО Јанковић
Рођен 13. децембра 1962. године
Дипломирани правник 

Тел: 011 3778-404
E-mail: marko.jankovic@zemun.rs

НИКОЛА Прелевић
Рођен 30. октобра 1987. године
Дипломирани правник

Тел: 011 3778-593
E-mail: nikola.prelevic@zemun.rs

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ  О

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗЕМУН
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ОПШТИНСКО РУКОВОСТВО
ЧЛАНОВИ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЗЕМУН

ЖЕЉКО 
Корица

Рођен 21. новембра 1959. 
Дипл.инг. специјалиста 

графичке технологије
Тел: 011 3778-439

E-mail: zeljko.korica@zemun.rs
Ресорно задужење: 

Социјална питања и 
невладине организације.

ЖАРКО 
Дроњак

Рођен 28. септембра 1987.  
Дипломирани политиколог

Тел: 011 3778-439
E-mail: zarko.dronjak@zemun.rs

Ресорно задужење: Култура, 
туризам, Локални акциони 
планови и Канцеларија за 

локални економски развој.

АЛЕКСАНДАР 
Шешељ

Рођен 25. септембра 1993. 
Апсолвент Правног факултета

Тел: 011 3778-439
E-mail: aleksandar.seselj@zemun.rs
Ресорно задужење: Канцеларија 

за младе, омладина, Канцеларија 
за правну помоћ и борачко-

инвалидска заштита

ГАВРИЛО 
Ковачевић

Рођен  1. фебруара 1969. 
Хемијски техничар

Тел: 011 3778-439
E-mail: gavrilo.kovacevic@zemun.rs

Ресорно задужење: Саобраћај, зелене 
површине, водовод и канализација.

ВЛАДИМИР 
Костић

Рођен 6. јуна 1979. године
Апсолвент

Тел: 011 3778-439
E-mail: vladimir.kostic@zemun.rs

Ресорно задужење: Удружења 
и националне мањине, месне 

заједнице и предшколске установе.

СТЕВАН 
Родић

Рођен 7. фебруара 1964. године
Дипломирани менаџер

Тел: 011 3778-439
E-mail: stevan.rodic@zemun.rs

Ресорно задужење: Имовина, 
привреда, пољопривреда, 

водопривреда и заштита 
животне средине.

ДРАГАН 
Матијевић

Рођен 18. маја 1968. године
Машински инжењер 

специјалиста
Тел: 011 3778-439

E-mail: dragan.matijevic@zemun.rs
Ресорно задужење: 

Предузетништво, запошљавање, 
спорт и здравство.

ВЛАДИМИР 
Стојковић

Рођен 7. априла 1980. године
Дипломирани менаџер

Тел: 011 3778-439
E-mail: vladimir.stojkovic@

zemun.rs
Ресорно задужење: 

Образовање (основно, средње, 
више и високо).

ПРЕДРАГ 
Јевремовић

Рођен 23. октобра 1980. године
Дипломирани економиста

Тел: 011 3778-439
Email: predrag.jevremovic@

zemun.rs
Ресорно задужење: Скупштине 
станара, енергетика (расвета), 

Беоком и пензионери.
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Асфалтирање (око 40 улица)
1. Сет улица у насељу Беларице, Батајница
2. Браће Смиљанића, Батајница
3. Епископа Саве Трлајића, Бусије
4. Др Ђорђа Шуице, Бусије
5. Пут ка гробљу, Угриновци
6. Регионални пут Угриновци-Батајница
7. Сет улица у насељу Војни пут
8. Цара Душана, Земун
9. Угриновачка, Земун

Насипање рециклираним асфалтом 
(преко 100 улица)
10. Алтина
11. Батајница
12. Бусије
13. Угриновци

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Р А Д О В И  И З В Е Д Е Н И  У  2 0 1 6 .  Г О Д И Н И

27

29

30

2

3
4

5
6

11

12

13

РА
ВН

О
М

ЕР
Н

И
 Р

А
ЗВ

О
Ј С

ВИ
Х 

Д
ЕЛ

О
ВА

 З
ЕМ

УН
А

8



14. Корушка улица, Земун
15.  Рајка Лешјанина, Плави Хоризонти
16. Алтина

17.  Браће Абафи, Земун
18.  Александра Дубчека, Земун
19.  Јована Стојсављевића, 

Нова Галеника

20.  Фитнес парк,  
Марка Милановића,Земун Поље

21.  Колонија Б фабрике Змај, Земун
22.  Миленка Веркића, Нова Галеника
23.  Светозара Папића, Нова Галеника
24.  Насеље 13. мај

25.  Предшколска установа „Оаза“
26.  Регионални центар за таленте
27.  Полицијска испостава, Батајница
28.  Полицијска испостава, Земун Поље
29.  Испостава Поште, Бусије
30.  Дом културе, Угриновци
31.  Реконструкција Земунске пијаце

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

1
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ПРЕКО 40 УЛИЦА 
ПО ПРВИ ПУТ ДОБИЛО АСФАЛТ!

У 2016. години завршени су значајни 
радови на подизању квалитета путне 
инфраструктуре на целокупној територији 
општине Земун.

Асфалтирано је преко 40 нових улица и 
реконструисано око 20 улица, што делимично, 
што у потпуности. Изведени радови 

представљају део ширег плана обнове путне 
инфраструктуре и саобраћајница. 

Радило се на свим локацијама од центра Земуна, 
Батајнице, Земун Поља, Бусија до Угриноваца. 
Пратећи потребе грађана Земуна, радови ће се 
наставити истим темпом са циљем да ни једна 
улица у Земуну не остане неасфалтирана.

ее е

еемунна, еемуна

ссе 
аа 
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БРАЋЕ СМИЉАНИЋА, БАТАЈНИЦА

БЕЛАРИЦЕ, БАТАЈНИЦА

ВОЈНИ ПУТ



У 2016. ГОДИНИ АСФАЛТИРАНО ЈЕ ОКО 

15км УЛИЦА

„Јединственом политиком Општине, Града Београда и 
Републике, а све на иницијативу грађана Земуна, испуњавамо 
оно што смо обећали. Циљ руководства општине Земун је да у 
наредне 3 до 4 године, спроводећи план равномерног развоја, 
асфалтирамо готове све улице на нашој територији“, Дејан 
Матић, председник ГО Земун.
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ПУТ КА ГРОБЉУ, УГРИНОВЦИ

ДР ЂОРЂА ШУИЦЕ, БУСИЈЕ

ЕПИСКОПА САВЕ ТРЛАЈИЋА, БУСИЈЕ
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Општина Земун је, из сопствених 
средстава, покренула радове на насипању 
улица рециклираним асфалтом, захваљујући 
којим је привремено решен проблем путне 
инфраструктуре у преко 100 улица у којима је 
до сада постојала само земљана подлога.

Усвајањем Планова детаљне регулације за 
периферна насеља, стварају се услови да се у 

наредних неколико година асфалтира већина 
улица, а насипање истих представља добро 
привремено решење које обезбеђује несметано 
и безбедно кретање, као и бољи проток 
саобраћаја.

Ови радови су обухватили комплетну 
територију Земуна, са посебним акцентом на 
периферна насеља. 

ОКО 100 УЛИЦА 
НАСУТО РЕЦИКЛИРАНИМ АСФАЛТОМ!

АААААААААААААААААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛТТТТТТТТТТТИИИИИИИИИИНННННННННННННАААААААААААААУУУУУУГГГГГГГРРРРРРРРРИИИИИИННННННОООООВВВВВВЦЦЦЦЦЦИИИИИИ
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25км ЈЕ УКУПНА ДУЖИНА УЛИЦА, 
КОЈЕ СУ ОБУХВАЋЕНЕ РАДОВИМА
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РЕКОНСТРУКЦИЈА
ЗАВРШЕНА

Градска општина Земун, 
у сарадњи са ЈКП „Београд 
пут“ иницирала је радове на 
реконструкцији дела улица 
Цара Душана и Угриновачке.

Реконструкција поменутих 
саобраћајница обухватила 
је скидање подлоге фрезом, 
припремне радове и 
асфалтирање.

Приликом обиласка 
завршних радова у улици 
Цара Душана, члан Већа ГО 
Земун Гаврило Ковачевић 
изјавио је:“Идеја руководства 
општине Земун јесте да се 
у наредне три до четири 
године, спроводећи план 
који је Општина припремила, 
асфалтирају готово све улице 
на територији Земуна, како 
би се сви делови Земуна 
равномерно развијали. 
Императив ове општинске 
власти је подизање квалитета 
живота грађана“.
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На иницијативу општине Земун, а као резултат одличне 
сарадње са ЈКП „Јавно осветљење“, изводили су се радови 
на постављању нове и реконструкцији постојеће јавне 
расвете на територији целе Општине.

У насељу Нова Галеника, улица Јована Стојсављевића, 
постаљено је 33 нова стуба јавне расвете у висини од 4,5 
метара и 8 стубова висине 8 метара, као и 33 светиљке. У 
улици Слободана Мацуре, у Батајници, завршени су радови на 
постављању 22 стуба са 44 светиљке у дужини од 1100 метара. 
Нову расвету добиле су и улице у Угриновцима: Школска, 28. 
Нова и пут који води ка локалном гробљу. 

На преко 30 локација, одрађена је реконструкција постојеће 
јавне расвете. Поменуте локације обишли су Дејан Матић, 
председник општине Земун, са сарадницима и директор ЈКП 
„Јавно осветљење“ Александар Цинцар Попоски.Ј„Јававноно оосвсвететљељењење“ АлАлекексасандндарар ЦЦининцацарр ПоПопопоскскии.

ПОСТАВЉЕНА 
НОВА ЈАВНА РАСВЕТА

УГРИНОВЦИ ДОБИЛИ ДИРЕКТНУ 
ЛИНИЈУ ДО ЦЕНТРА ЗЕМУНА

На иницијативу Општине, грађани Угриноваца 
су, после 30 година, добили директну линију до 
центра Земуна. Од априла, аутобуска линија број 
703 се саобраћа продуженом трасом – од Кеја 
ослобођења преко Батајнице до Угриноваца.

Промотивној вожњи присуствовали су 
председник општине Земун Дејан Матић, са 
сарадницима, Горан Весић градски менаџер и 
Угљеша Митровић директор Дирекције за јавни 
превоз.

НОВИ ПАРКИНГ ПРОСТОР 
У АЛАСКОЈ УЛИЦИ

ЈКП „Београд пут“, средствима Дирекције 
за путеве Града Београда извела је радове на 
изградњи паркинг простора у Алаској улици.

На овај начин је решен вишегодишњи проблем 
грађана ове улице као и родитеља који своју децу 
довозе у ОШ „Соња Маринковић“,.

ОБНОВЉЕНА ХОРИЗОНТАЛНА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА

У циљу повећања безбедности ђака на путу 
до школе, општина Земун је иницирала радове 
на постављању и обнављању хоризонталне 
сигнализације око свих школа које се налазе на 
територији Земуна.
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КОРУШКА УЛИЦА 
ДОБИЛА КАНАЛИЗАЦИЈУ

У току летњих месеци завршени 
су радови на изградњи фекалне 
канализације, у дужини од око 600 
метара, од улица Корушке и Марије 
Бурсаћ до улице Франца Прешерна.

„Свакодневно смо на терену, 
разговарамо са грађанима, знамо 
које проблеме имају и решавамо их, 
један по један. Проблем изградње 
канализационе мреже је дуго таворио 
у месту. Као што смо обећали, у 
сарадњи са Градом и Дирекцијом за 
грађевинско земљиште и изградњу 
Београда, настављамо са оваквим 
пројектима. Прошле године започели 
смо изградњу канализације на 
Алтини, а сада је настављено са 
Корушком улицом“, изјавио је Дејан 
Матић, приликом обиласка радова.

16



ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПЛАВИМ ХОРИЗОНТИМА

На иницијативу Градске општине Земун и 
грађана насеља Плави Хоризонти, Дирекција 
за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
изводи пројектовање и радове на изградњи 
канализације у вредности од 158 милиона динара, 
чији је завршетак планиран у току 2017. године. 
Планирано је пројектовање и изградња фекалне 
канализације пречника ф250mm и ф300mm, 
дужине близу 7.000 метара у постојећим улицама 
насеља.

САНИРАНИ ТЕМЕЉИ ЗГРАДЕ 
У УЛИЦИ 22. ОКТОБРА

Председник Градске општине Земун Дејан 
Матић, градски менаџер Горан Весић и директор 
ЈКП „Београдски водовод и канализација” Светозар 
Веселиновић, са сарадницима, обишли су стамбену 
зграду у Улици 22. октобра 8-10, у којој су изведени 
радови на санацији темеља. Радови на санацији 
темeља ове зграде су последица поплава из 2014. 
године, које су довеле до слегања тла, чиме су били 
угрожени животи и безбедност станара.

 

РАДОВИ НА ЦРПНОЈ СТАНИЦИ 
„КАРАЂОРЂЕВ ТРГ“

Председник Општине Земун Дејан Матић и 
градоначелник Београда Синиша Мали обишли су 
канализациону црпну станицу ”Карађорђев трг”. 
Ово значајно постројење саграђено је 1972. године 
и после 40 година изводе се радови на санацији и 
адаптацији електроопреме. Градоначелник је рекао 
да је од свих 17 општина Земун друга општина по 
предвиђеној висини улагања, те да ће у наредних 10 
година само у водоводни и канализациони систем 
бити уложено 203 милиона евра.

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Општина Земун је, у сарадњи са ЈКП „Београдски водовод и 
канализација“, покренула велику акцију легализације водоводне 
мреже, чиме је омогућено да корисници који до сада нису били у 
систему одржавања и наплате воде то сада и постану.

Акција је започета прошле године и обухватила је насеља: 
Угриновци, Бусије, Грмовац, Батајница, 13. мај и Војни пут. 

Општина је обезбедила свим корисницима, који нису 
учествовали у изградњи водоводне мреже, да закључе уговор 
са ЈКП „БВК“ и они су добили попуст од 50% на регуларну цену 
прикључка. Поред тога, омогућено је да Групе грађана изведу 
самостално део уличне водоводне мреже и тако остваре право на 
бесплатно прикључење. За све кориснике који су водоводну мрежу 
увели без сагласности ЈКП “БВК“ организован је преглед изведених 
радова и пријем технички исправне мреже.

Од 2015. године само у МЗ Угриновци (која обухвата Бусије и 
Грмовац) је предато више од 600 захтева за преглед водоводне 
мреже и израду пројекта на оним локацијама где је то могуће. У 
Батајници је акцијом обухваћено 32 улице (око 650 домаћинстава).
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БРИНЕМО О ПОТРЕБАМА 
НАЈМЛАЂИХ ЗЕМУНАЦА

Градски менаџер Горан Весић 
и председник општине Земун 
Дејан Матић, са сарадницима, 
отворили су нова дечија 
игралишта у улицама Браће 
Абафи и Александра Дубчека. 
У разговору са грађанима 
истакли су да Град и општина 
Земун настоје да буду сервис 
свих грађана и позвали су их да 
наставе да иницирају овакве и 
сличне пројекте.

Идући у корак са 
најсавременијим стандардима, 
дечије игралиште у Браће Абафи, 
у потпуности одговара потребама 
најмлађих суграђана овог дела 
Земуна. На овом простору, поред 
гумених застора, постављене су 
љуљашке, клацкалице и бетонске 
клупе, док је посебно ограђено и 
реконструисано игралиште за мали 
фудбал са новим головима. Такође, 
уређен је и „урбани џеп“ у улици 
Александра Дубчека који поред 
парковских, дечијих мобилијера и 
гумених подлога садржи и посебан 
простор за најстарије суграђане 
опремљен клупама и шаховским 
столовима.
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ГАЛЕНИКА ДОБИЛА ПРОСТОР 
ЗА ИГРУ И РЕКРЕАЦИЈУ

ПРЕ РАДОВА

На међублоковској површини, 
у улици Јована Стојсављевића 
(Нова Галеника) изведени су 
радови на уређењу зелене 
површине на простору од 6000м2.

Пре радова, на овој површини 
се налазила велика травната 
површина са руинираним 
дечијим игралиштем. Површина је 
подељена на три целине – Дечије 
игралиште, спортски терен и „пет 
зону“. На платоу дечијег игралишта 
постављени су најмодернији 
реквизити, распоређени на 
гуменом застору. Терен за кошарку 
је у потпуности реконструисан 
постављањем нове подлоге и 
реквизита, а ограђена „пет зона“ 
омогућава становницима овог 
насеља уређен простор за њихове 
љубимце.  Целина је додатно 
обогаћена садњом стабала брезе, 
граба и зимзеленог жбуња, 
а обновљен је и травњак на 
површини од 600м2.6.000m2
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На иницијативу грађана Земун Поља 
уређен је фитнес парк у улици Марка 
Милановића.Постављена су четири реквизита 
за фитнес и оплемењене су зелене површине 
чиме је овај простор постао кутак за одмор и 
рекреацију на радост деце и младих који живе 
у овом делу Земуна.

Обилазећи радове председник Матић је 
истакао да уређењем овог „урбаног џепа“, 
општина Земун још једном показала да брине 
о потребама свих грађана и да ће у наредном 
периоду наставити да спроводи овакве и сличне 
акције које утичу на подизање квалитета живота 
свих Земунаца.

Општина Земун је, из сопствених средстава, 
реконструисала подлоге, поставила спортске 
реквизите и санирала ограде на теренима у насељу 
Колонија Б фабрике Змај и у улици Светозара Папића 
у насељу Галеника.  Санација ограде урађена је и на 
игралишту насеља 13 мај.

Такође, између улица Михајла Вукше и Миленка Веркића 
(Нова Галеника) изведени су радови на санацији дечијег 
игралишта и фудбалског терена. Реконструисани су дечији 
мобилијери, санирана је ограда и подлога спортског терена, 
а монтирани су и дрвени елементи на постојећим клупама. 

ФИТНЕС ПАРК У ЗЕМУН ПОЉУ

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ 
У НОВОМ РУХУ

20



О
БР

А
ЗО

ВН
Е 

УС
ТА

Н
О

ВЕ

ОБНОВЉЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ 
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ

СПОРТСКА ОПРЕМА 
ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Општина Земун је обезбедила, свим 
школама на својој територији, комплет 
спортске опреме за фудбал, кошарку, 
одбојку и рукомет као и опрему за наставно 
особље. Опрему је уручио градски секретар 
за спорт и омладину Славко Гак, без чије 
подршке ова акција не би била спроведена.

ДОНАЦИЈА ИНКЛУЗИВНОМ 
ЦЕНТРУ У ЗЕМУН ПОЉУ

Председник Дејан Матић и члан 
Већа Гаврило Ковачевић посетили су 
инклузивни центар „Место сусрета“ за 
подршку деци и породици у Земун Пољу, 
чији је оснивач УГ „Ево рука“ и у име 
општине Земун донирали сто за стони 
тенис.

ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ ВУКОВЦИМА 
ЗА ШКОЛСКУ 2015/16 ГОДИНУ

У општини Земун уприличена 
је свечаност на којој су најбољим 
ученицима основних и средњих 
школа, са територије Земуна, уручене 
награде. За школску 2015/16 годину 
диплому „Вук Караџић“ заслужило 
је 176 ученика у основним и 33 у 
средњим школама. Награде се уручене 
и најбољима на републичким и 
међународним такмичењима.

РЕКОНСТРУИСАНА 
ФИСКУЛТУРНА САЛА 
ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ“

У прилог добре 
сарадње општине Земун 
и основних школа, 
на њеној територији, 
говори чињеница да 
је Општина издвојила 
значајна средства за 
санацију и реконструкцију 
фискултурне сале у ОШ 
„Горња Варош“.

Радове је обишао члан 
Већа Владимир Стојковић и 
том приликом истакао да ће 
општина Земун и у наредном 
периоду издвајати значајна 
финансијска средства за 
уређење и одржавање 
основних школа, како би све 
имале подједнаке услове 
за рад и боравак деце, без 
обзира у ком делу Земуна се 
налазе.

Током летњег распуста 
урађена је реконструкција 
фискултурних сала у три 
основне школе, у девет 
су санирани тоалети, 
електричне и громобранске 
инсталације, а радило се и 
на замени подова, столарије, 
санацији водоводне и 
канализационе мреже и 
противпожарној заштити.

Општина Земун нашла је начин и обезбедила средства за 
реновирање и адаптацију сутеренских просторија Регионалног 
центра за таленте.

Зграда у којој се налази Центар наменски је саграђена после 
Првог светског рата као центар посвећен бризи о деци, а ту своју 
намену сачувао је готово 100 година, упркос бројним проблеми са 
којима се суочавао. Обновљене просторије обишли су председник 
Матић и члан Већа Гаврило Ковачевић.
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Председник Градске општине Земун Дејан 
Матић и градоначелник Синиша Мали, са 
сарадницима, обишли су новоотворени дечији 
вртић „Оаза“ који се налази у кругу фабрике 
„Електронска индустрија“ на Батајничком друму.

Простор у оквиру фабрике, који годинама није 
у функцији, пројектован је и изграђен наменски за 
потребе предшколске установе. Зграда је затворена 
1995. године , а сада је враћена првобитној намени. 
Простор је у потпуности адаптиран и тиме је 
обезбеђено нових 300 места за малишане из насеља 
Земун Поље, 13 мај и Батајница.

„Општина Земун је једна од општина са највећим 
бројем деце на листи чекања у Београду, а сада активно 
решавамо тај проблем како у наредних неколико година 
ниједно дете не би чекало на место у вртићу. У наредном 
периоду планиран је завршетак изградње још једног 
вртића на Алтини и постављање једног монтажног вртића 
што ће обезбедти још 400 места и око 40 нових радних 
места за васпитаче“, изјавио је председник Дејан Матић 
и најавио да ће ускоро и у Угриновцима бити отворен 
нови простор за предшколску установу у оквиру Дома 
културе. Градоначелник Синиша Мали истакао је да се 
нада да ће најкасније до краја мандата, ове градске власти, 
у потпуности бити решен  проблем недостајућих места у 
вртићима.

22



О
БЈ

ЕК
ТИ

 О
Д

 ЈА
ВН

О
Г 

ЗН
АЧ

А
ЈА

ДОНИРАНА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА 
СЕКТОРУ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Градска општина Земун донирала 
је Сектору за ванредне ситуације 
Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије 86 комада ватрогасних 
црева – Тревира – FI-52.

Донацију је примио Раде Милошевић, 
начелник Управе за ванредне ситуације 
Београда. МУП Србије ће користити 
донирану опрему у циљу повећања 
нивоа квалитета услуга које се пружају 
грађанима, нарочито када је у питању 
спровођење поступака у ванредним 
ситуацијама, а све у циљу очувања услова 

неопходних за живот у околностима 
пожара и опасности већих размера које 
могу да угрозе здравље и животе људи 
и животну средину или да проузрокују 
штету већег обима.

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ 
ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У ЗЕМУН 
ПОЉУ СЕ ПРИВОДЕ КРАЈУ

У просторијама некадашње месне 
заједнице у Земун Пољу, општина 
Земун, у сарадњи са Министарством 
унутрашњих послова, приводи 
крају радове на реконструкцији 
ове зграде која ће бити уступљена 
за нову Полицијску станицу у овом 
насељу. У наредном периоду, очекује 
се и отварање још једне Полицијске 
испоставе у насељу Угриновци, а 
просторије за исту обезбедила је 
општина Земун у оквиру Дома културе.

О
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ОТВОРЕНА ПОЛИЦИЈСКА 
ИСПОСТАВА У БАТАЈНИЦИ
Министар полиције 

Небојша Стефановић свечано 
је отворио Полицијску 
испоставу у Батајници. 
Отварању су присуствовали 
Дејан Матић, председник ГО 
Земун, државна секретарка 
МУП-а РС Јана Љубичић и 
начелник Полицијске станице 
Земун Жељко Бура.

Министар Стефановић је 
нагласио важност сарадње 
полиције, локалне заједнице 
и грађана што је основни услов 
за смањење криминалитета и 
подизања нивоа безбедности 
грађана. Такође, истакао је 
чињеницу да је на територији 
Земуна регистрован пад опште 
стопе криминала, а да је отварање 
Полицијске испоставе у Батајници 
у складу са концептом „полицајац 
у заједници“ који треба да буде 
присутан у свим насељима у 
Србији.

Полицијска испостава се 
налази у улици Пуковника 

Миленка Павловића и у 
њој ради 54 полицијска 
службеника. Поред 
канцеларије за инспекторе, 
патроле и просторија за 
задржавање, у полицијској 
станици ће се издавати 
и лични исправе, што ће 
значајно олакшати живот 
грађана Батајнице и околних 
насеља.
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УРЕЂЕЊЕ ЗЕМУНСКОГ КЕЈА
На иницијативу Градске општине Земун, a 

у сарадњи са Беоком сервисом и комуналним 
предузећима, у претходном периоду, приступило 
се сређивању Земунског кеја.

Чланови Већа општине Земун Александар 
Шешељ и Предраг Јевремовић су у разговору са 
директором Беоком сервиса Дарком Главашом 
потврдили да је од изузетне важности заједнички 
рад и уважавање иницијатива грађана, јер једино 
тако брзо идентификујемо и решавамо проблеме.

САРАДЊА СА СКУПШТИНАМА СТАНАРА

У Градској општини Земун je крајем 
прошле године по први пут одржан 
састанак са председницима Скупштина 
станара стамбених зграда и као резултат 
уједињеног деловања грађана, Општине 
и јавних предузећа, преко 250 стамбених 
зграда добило је нове поштанске сандучиће, 
противпожарне апарате, лед осветљење или 
улазна врата. 

У разговору са станарима зграде у улици 
Јована Миодраговића, председник ГО Земун 
Дејан Матић истакао је важност сарадње са 
грађанима, решавање проблема и залагање 
Општине да се иницијативе које покрећу грађани 
упуте надлежним институцијама Града Београда.

”Станови, а самим тим и зграде, 
приватно су власништво. Наша је обавеза да 
помогнемо свим Скупштинама станара које 
имају своје легитимне представнике, а оним 
зградама које још увек нису формирали своје 
скупштине помогнемо да то ураде. Врата 
општине Земун су отворена председницима 
Скупштина станара за све предлоге, сугестије 
и примедбе. Наш заједнички циљ је да у 
сарадњи са грађанима и Градом Београдом, 
сваки проблем решимо у најкраћем року”, 
истакао је Дејан Матић.

Огромна депонија 
на Широком путу 

у Батајници која 
представља крупан 

еколошки проблем, већ 
на пролеће 2017. године 

требало би да почне да 
прераста у „Рециклажни 

магацин“. То ће бити 
трајно пројектно 

решење вишегодишњег 
проблема одлагања 

смећа и шута, за који 
су одвојена средства 

од око милион евра и 
добијене све неопходне 

планске сагласности.

ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ У БАТАЈНИЦИ
Градска општина Земун је у сарадњи са Градским секретаријатом за 

заштиту животне средине и ЈКП ”Зеленило-Београд” реализовала део 
пројекта чишћења и уређења дивље депоније која се налази на потезу 
Широког пута у Батајници. Акцију чишћења депоније која се простире на 
површини од 1,7 хектара обишао је члан општинског Већа Стеван Родић.

ЗЕМУНСКА ПИЈАЦА 
ДОБИЈА НОВИ ИЗГЛЕД

ЈКП „Градске пијаце“, у сарадњи са општином Земун, 
завршили су прву фазу радова на уређењу Земунске пијаце. 

Пијачни плато је добио потпуно нови изглед чиме је у 
потпуности уређен пијачни комплекс који се визуално и 
функционално обједињује у једну целину чувајући традиционалну 
улогу пијаце у ширем градском социо-историјском и културном 
смислу. Захваљујући изведеним радовима Земунска пијаца је 
задржала статус једне од најлепших пијаца на територији Београда.  
Радови су обухватили поплочавање око 2000м2 пијачног платоа, а 
претходила је потпуна замена водоводних и канализационих цеви 
као и санирање топловода.

На пијаци су постављене 42 нове, спољне расхладне витрине, 
које омогућују да се млечни и сухомеснати производи чувају и 
продају по највишим стандардима, док су 152 дотрајале тезге 
прегледане и очишћене, а постојећи кровови замењени панелним, 
како би се закупци и роба адекватно заштитили од неповољних 
атмосферских прилика.
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ОТВОРЕНА ПОШТА 
У НАСЕЉУ БУСИЈЕ

ЗАВРШЕНА ДРУГА ФАЗА 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДОМА 
КУЛТУРЕ У УГРИНОВЦИМА

Радови на реконструкцији 
другог дела Дома културе у 
насељу Угриновци су приведени 
крају. Општина Земун је 
одвајањем финансијских 
средстава обезбедила додатне 
просторије где ће у наредном 
периоду бити смештена још једна 
Полицијска испостава која ће 
подићи безбедност свих грађана 
у овом делу Земуна. Такође, један 
део реновираних просторија 
биће уступљен и предшколској 
установи „Др Сима Милошевић“ 
чиме ће се допринети смањењу 
листа чекања за упис деце.

На иницијативу општине Земун, а уз подршку ЈП „Поште 
Србије“ отворена је прва пошта у насељу Бусије. 

У присуству бројних грађана овог Земунског насеља, пошту 
су свечано отворили Дејан Матић, председник ГО Земун и 
Весна Ђорђевић извршни директор за услуге ЈП „Поште Србије“. 
„Приоритет је равномерни развој Земуна и једнаки услови за све 
грађане. Отварање поште у насељу Бусије је још једна потврда 
политике коју спроводе Влада РС, Град Београд и општина Земун“, 
изјавио је Матић на свечаном отварању. Радно време поште је сваког 
радног дана од 08 до 14 часова, а суботом од 09 до 13 часова. 

НОВИ СТАНОВИ 
ЗА ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ

Заменик председника Градске 
општине Земун Дамир Ковачевић 
присуствовао је 1. јула уручењу 
кључева станова за 36 избегличких 
породица, које се усељавају у објекат 
за социјално становање у насељу 
Камендин (ул. Акробате Акестића 
6б). Свечаности су присуствовали 
и заменик градоначелника 
Београда Андреја Младеновић, 
секретарка за социјалну заштиту 
Наташа Станисављевић, заменик 
шефа Делегације ЕУ у Републици 
Србији Оскар Бенедикт, шеф 
Представништва УНХЦР у Србији 

Ханс Фридрих Шодер и комесар за 
избеглице и миграције Републике 
Србије Владимир Цуцић.

”Општина Земун у сарадњи 
са Комесаријатом за избеглице и 
миграције Републике Србије наставља 
да помаже најугроженијима, са циљем 
да на сваки начин унапреди положај 
избеглих и интерно расељених 
лица. Овај пројекат стамбеног 
збрињавања као конкретна помоћ, 
свакако побољшава животне услове 
и унапређује интеграцију наших 
суграђана у друштвени живот локалне 
заједнице”, истакао је Ковачевић. 
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СЛАВА ОПШТИНЕ ЗЕМУН
КРСТОВДАНСветковање Заветне 

славе општине Земун 
Воздвижењa Часног Крста 
– Крстовданa, почело је 
литургијом у Храму Светог 
оца Николаја Мирликијског. 
Свету архијерејску 
литургију служиo je 
Патријарх српски господин 
Иринеј уз саслужење 
земунског свештенства.

Литија предвођена 
Патријархом српским, 
прошла је земунским 
улицама све до општинског 
здања где је обављен обред 
сечења славског колача. 
Његова Светост беседила је 
о суштини празника, о нади 
и благодети Крста који увек 
стоји пред нама и са нама.

Обраћајући се 
присутним грађанима 
председник општине 
Земун Дејан Матић 
је рекао: ”Општина je 
задовољна оним што је 
урадила и у сарадњи са 
грађанима корачамо до 
остварења циља који 
смо заједно креирали 
у интересу будућности 
Земуна, као једне 
од најуспешнијих и 
најразвијенијих општина 
Београда”.
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ДАН СЕЋАЊА НА СТРАДАЛЕ И 
ПРОГНАНЕ СРБЕ У АКЦИЈИ „ОЛУЈА“

У земунском насељу 
Бусије обележена је 21 
година од почетка хрватске 
војно-полицијске акције 
”Олуја” током које је из 
Хрватске протерано више 
од 250 хиљада, а убијено и 
нестало преко две хиљаде 
Срба.

На централној државној 
манифестацији обележавања 
„Дана сећања на страдање 
и прогон Срба“, председник 
Владе Републике Србије 
Александар Вучић је истакао 
да “Олуја” више неће бити, 
јер је Србија довољно јака 
да брине о свом народу и 
никоме више неће дозволити 
такав погром. Председник 
Владе је рекао да је српски 
народ и после 1995. године, 
кад је мислио да више нема 
будућности, устао и да је у 
стању да стоји, још бољи, јачи 
и снажнији. Србија је, како је 
нагласио, велика за све и не 
треба нам већа територија, 
већ само јача и стабилнија 
земља.Парастос за све 
страдале служио је Патријарх 
српски господин Иринеј.

Централној државној 

манифестацији присуствовали 
су представници влада 
Републике Србије и Републике 
Српске, чланови Народне 
скупштине Републике 
Србије, Народне скупштине 
Републике Српске и других 
државних органа Републике 
Србије и Републике Српске, 
представници Војске Србије, 
Српске православне цркве, 
дипломатског кора и бројни 
грађани. Акција ”Олуја” 
почела је 4. августа 1995. 
године офанзивом хрватске 
војске и полиције и јединица 
Хрватског већа одбране на 
подручју Баније, Лике, Кордуна 
и северене Далмације. Дан 
касније, 5. августа, Хрватска 
војска је ушла у готово 
напуштен Книн и истакла 
хрватску заставу, док су колоне 
избеглица тражиле спас у 
Србији.
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РАДА КЛУБА ЗА 
СТАРИЈЕ У ЗЕМУНУ

Чланови Већа општине Земун 
Гаврило Ковачевић и Предраг 
Јевремовић присуствовали су 
обележавању прве годишњице 
рада Клуба за старе „Драгиша 
Ћирић“, у Бежанијској улици у 
Земуну. Овај клуб је други по 
величини у Београду и броји 
980 корисника, а први на 
територији општине Земун.

„Чинимо све да 
разноврсним садржајима 
обогатимо животе наших 
старијих суграђана и 
створимо услове за 
побољшање квалитета 
њиховог живота. Пре 
тачно годину дана Земун 

је добио први Клуб за старије, 
где корисници проводе 
слободно време и учествују 
у разноврсним садржајима. 
Наши суграђани треба да остану 
активни, да се друже и науче 

нове вештине, а тиме показујемо 
бригу и поштовање за старије 
генерације. Планирамо да на 
пролеће организујемо излет 
за наше најстарије суграђане“, 
изјавио је Ковачевић.

Корисници Клуба 
представили су активности 
у претходном периоду и 
навели многобројне садржаје 
које овакви клубови нуде. 
За све чланове клубова, на 
располагању је и учење из 
задовољства кроз едукативно 
креативни програм који има 
у понуди курсеве декупажа, 
макрамеа, рекреативне вежбе и 
сличне садржаје.

РЕНОВИРАНО РАЗВОЈНО 
САВЕТОВАЛИШТЕ ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН

У Дому здравља Земун отворено је реновирано Развојно 
саветовалиште опремљено новим намештајем и дидактичким 
материјалима неопходним за рад са децом у најранијем узрасту како би 
се стимулисао њихов развој.

Овај пројекат реализован је у оквиру програма сарадње УНИЦЕФ-а и 
Министарства здравља. Развојно саветовалиште опремљено је захваљујући 
донацији „Електропривреде Србије“. На тај начин су побољшани услови 
рада и обезбеђени неопходни материјали за тим здравствених радника 
који, кроз директан рад са децом најранијих узраста, прате и стимулишу 
њихов развој.

Саветовалиште су посетили председник Градске општине Земун Дејан 
Матић са сарадницима, помоћница министра здравља др Весна Књегињић, 
заменица директора УНИЦЕФ-а у Србији Северине Леонарди и председник 
Надзорног одбора „Електропривреде Србије“ проф. др Бранко Ковачевић.

ДОНИРАНА ОПРЕМА ДОМУ ЗА 
ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА

Заменик председника 
Градске општине Земун Дамир 
Ковачевић уручио је донацију 
опреме за собе Дому за одрасла 
инвалидна лица коју је, на 
иницијативу општине Земун, 
обезбедило предузеће „MELI-
NO Relax“ д.о.о. из Београда. 
Донирано је 80 комплета 
јастука и наддушека, што ће 
у потпуности задовољити 
потребе за 80 кревета, којима 
располаже ова установа.

„Градска општина Земун 
је, у циљу побољшања услова 
боравка корисника Дома за 
одрасла инвалидна лица, 
обезбедила донацију у виду 
комплета опреме за собе 
корисника, јастуке и наддушеке. 
Захваљујући великодушности 
донатора Милоша Кљајића, у 
претходне две године уручене 
су донације и КБЦ „Бежанијска 
коса“ и КБЦ „Земун“. Желимо да 
обезбедимо што боље услове 
свима којима је потребно, и зато 
нам не сме бити тешко да се 
ангажујемо у том правцу,“ рекао 
је Дамир Ковачевић.
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САРАДЊА ЗЕМУНА И КРАЊА

У организацији општине 
Земун група од 50 земунских 
матураната, директора 
средњих школа и професора 
обишла је братски Град 
Крањ. Земунски ђаци су за 
четири дана имали прилику 
да упознају знаменитости 
Крања, културне и музичке 
садржаје, музејске поставке, 
Градску библиотеку, Тунеле 
испод Крања, парк Брдо, Блед, 
Крањску Гору и престоницу 
Словеније, Љубљану.

Студијска посета Крању 
била је прилика да се успоставе 
четворогодишњи програми из 
области омладинске сарадње 
и партнерства у европским 

пројектима. Земунска гиманзија 
је, у претходном периоду, 
угостила колеге из Гимназије 
Крањ у оквиру агенде сарадње 
Града Крања и Градске општине 
Земун. 

Председник Скупштине 
ГО Земун, Ненад Врањевац и 
секретар Скупштине Марко 
Јанковић уприличили су  свечани 
пријем за представнике Града 
Крања и том приликом су 
договорене бројне активности 
у области културе, уметности, 
просвете и спорта које ће 
бити реализоване у сарадњи 
са средњим школама Крања и 
Земуна, кроз заједнички пројект 
„Знање без граница“.

била јје пррилика дад  се усу поставе 
чечетвворогодишњи програми из 
области омладинске сарадње
ии папартртр ненерсрствтваа у веврропспскикимм

бити рреализоване уу сарраддњи 
са средњим школама Крања и 
Земуна, кроз заједнички пројект 
З„Знањење ббезез граница““.

ПОСЕТА БРАТСКОЈ ПАРИСКОЈ ОПШТИНИ ПИТО
Трочлана делегације ГО Земун 

у саставу помоћник председника 
ГО Земун Милан Милисављевић, 
члан Већа Предраг Јевремовић и 
начелница Одељења за грађевинске и 
комуналне послове ГО Земун Снежана 
Ковачевић,била је у званичној посети 
братској општини Пито (Француска).

Делегација општине Земун обишла је 
и Конзерваторијум ”Жан-Батист Лили”. Том 

приликом је уприличен радни састанак 
где је било речи о искуствима градова 
и успостављању сарадње, пре свега 
кроз размену искустaва у области 
ликовне уметности, спорта, музике и о 
пројектима који нас инспиришу.

У завршном делу манифестације 
потписана је повеља братимљења 
између Питоа и Земуна и подељене су 
захвалнице представницима градова.
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У ЗЕМУНУ
Удружење ”Пријатељи деце Земуна” 

у друштву земунских предшколаца, 
основаца и средњошколаца посетило 
је општину Земун. Врата општине 
Земун традиционално су отворена 
сваке године у оквиру ”Дечије 
недеље”. Добри домаћини су им 
били помоћник председника Милан 
Милисављевић и члан Већа Предраг 
Јевремовић.

Деца су руководству Општине предала 
поруке са њиховим потребама и правима. 
Дечији записи указују на проблеме са 
којима се најмлађи суграђани Земуна 
сусрећу, што изискује мобилизацију 
јавног мњења у корист деце. 
Мото овогодишњег програма ” НЕЋУ ДА 
БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ” апелује 
на ”свет одраслих” да стварањем 
оптималних услова омогући деци и 
омладини да досегну максимуме у 
развоју личности, и указује на потребу 
доношења Локалног плана акција за децу, 
као стратешког документа који произлази 
из Националног плана акција.

У оквиру „Дечије недеље“ отворена 
је и традиционална изложба ликовних 
радова настала током летњег распуста. 
Најбољим младим уметницима награде и 
дипломе уручио је Предраг Јевремовић, 
члан Већа и том приликом рекао да 
Општина Земун у континуитету ради на 
подизању нивоа образовно-васпитних 
капацитета и свих оних садржаја који су 
неопходни у одрастању младог човека.

30



ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ У УГРИНОВЦИМА
У организацији општине Земун, а уз подршку 

друштвено одговорних компанија у Дому културе 
у Угриновцима, одржана је дечија представа 
”Сви треба да знају шта другарство значи”, као 
својеврстан поклон ђацима за почетак нове 
школске године.

Децу, родитеље и наставнике поздравио је 
помоћник председника Општине Земун Славиша 
Топаловић.

Члан Већа општине Земун Предраг 
Јевремовић у сарадњи са земунским 
привредницима омогућио је да догађај у 
Угриновцима одушеви преко 300 малишана, а 
волонтери општине Земун свим ђацима поделили 
су пригодне поклоне. Посебно изненађење 
приређено је за прваке који су тога дана славили 
рођендан и уручене су им књиге на поклон.

ЗЕМУНСКИ МЕЂУНАРОДНИ 
САЛОН КАРИКАТУРЕ

Под покровитељством ГО Земун одржан је 
21. Земунски међународни салон карикатуре. 
Тема овогодишњег Салона је ”Олимпијске игре 
од антике до Бразила”. Од оснивања, 1996. 
године, земунски Салон спада међу најцењеније 
манифестације те врсте и ужива веома висок 
реноме међу светски познатим карикатуристима. 
Цртачи из 77 земаља са свих континената послали 
су своје радове, а жири је селектовао најбоље 
за изложбу и каталог и одредио победнике. 
Прву награду је освојио карикатуриста Душан 
Петричић, који је један од најзначајнијих 
представника Земунске школе карикатуре, друга 
награда је припала Полу Лерсу из Луксембурга, 
док је трећа награду добио Данијел Бошар из 
Швајцарске.

ДАНИ ЕВРОПСКЕ 
БАШТИНЕ 2016.

Обележавање манифестације 
”Дани европске баштине” у 
Земуну почело је 20. септембра 
отварањем изложбе фотографија 
”Рестаурација куле у последњих 
10 година 2006 – 2016” у Кули 
на Гардошу. На 336 фотографија 
приказани су сви радови 
на рестаурацији ”земунске 
лепотице”.

Секретар Скупштине градске 
општине Земун Марко Јанковић 
том приликом је рекао да се тема 
овогодишње манифестације 
”Дани европске баштине”, а то је 
”Културно наслеђе и заједнице – 
живети са наслеђем” најбоље и 
најлепше управо види на Гардошу 
где Миленијумска кула одолева 
времену, живи са заједницом и 
увек је место окупљања.

Миленијумска кула је 
подигнута 1896. године у 
средишту најстарије сачуваног 
утврђења из XIV века, на брду 
Гардош тик изнад десне обале 
Дунава. На овом месту могу 
се пратити трагови насеља од 
неолита до данас, читавих 7000 
година. Кула, која је висока 36м, 
је сазидана на истуреној тачки 
узвишења. 
Рестаурација куле је почела 
крајем 2006. године. 
Рашчишћавањем простора, 
уклањањем графита, уградњом 
стакала на прозорима, заменом 
електро инсталација и улазних 
врата. 

Године 2009. реконструисан је 
изложбени простор, односно 
галерија и постављена је прва 
изложба. Простор видиковца је 
обновљен 2011. године и отворен 
за посетиоце. Наредне године 
радило се на рестаурацији зидова 
степеништа и кречењу објекта. 
Крајем 2014. почињу радови 
на декоративном осветљену и 
настављају се радови на платоу 
око саме куле. Радови на уређењу 
платоа и паркинг простора 
завршени су 2015. године. 
Рестаурација куле још траје.
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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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