


Поштовани грађани Земуна, драге комшије,
на крају сваке календарске године, када сумирамо утиске и резултате које смо 

остварили, користим ову прилику да Вам се лично обратим и искажем захвалност 
за поверење које сте нам указали на недавно одржаним локалним изборима и дали 
прилику да на обострано задовољство, наставимо започети посао.

За моје сараднике и мене, то представља велику обавезу, али и потврду 
да све што смо започели и до сада урадили, као и оно што смо поставили као 
приоритет, реализујемо и у годинама које су пред нама, ни у једном тренутку 
не занемаривајући Ваше потребе, сугестије, али и критике, како бисмо заједно 
створили лепши, модернији и развијенији Земун.

Водили смо рачуна о равномерној заступљености свих делова наше Општине. 
Трудили смо се да останемо сервис свих грађана, посматрајући проблеме на које 
наилазите, као наше заједничке. Зато са поносом могу да кажем да све што је до 
сада урађено у Земуну, представља одраз Ваших предлога, а нашег разумевања 
да то и реализујемо, па Вас позивам да такву сарадњу наставимо и у будуће, јер су 
врата Општине за све Вас увек отворена.

За Земун 2016. година је представљала годину улагања и напретка. Улагали 
смо у путну инфраструктуру, обезбедивши да преко четрдесет улица по први пут 
добије асфалт. Зато смо обишли целу територију Општине и направили план, са 
циљем да у наредне четири године ни једна улица у Земуну не остане без асфалтне 
инфраструктуре.

Улагали смо у канализациону мрежу на Алтини, Плавом хоризонту и делу 
централног Земуна. Ту нећемо стати. У 2017. години очекује нас изградња пет 
километара канализационе мреже у Батајници, као и наставак процедура 
неопходних да и остали делови Земуна, који нису прикључени на канализациону 
мрежу, то постану у наредних 10 година. Пожртвовано се, већ две године, бавимо 
легализацијом водоводне мреже, као и изградњом нове која нас следеће године 
очекује на Грмовцу.

Посебну бригу смо посветили потребама најмлађих Земунаца изградњом 
модерних паркова, игралишта, спортских терена и улагањем у реконструкцију 
просторија основних школа и отварање нових вртића. 

Створили смо одличну комуникацију са скупштинама станара што је 
резултирало извођењем различитих радова у преко 500 зграда. 

Започели смо радове на сређивању старог језгра Земуна чиме ћемо нашој 
Општини вратити стари сјај у модерном руху и тиме омогућити да будемо још боље 
позицонирани на туристичкој лествици, како у земљи тако и у иностранству.

На крају, желео бих да Вама и Вашим породицама пожелим пуно здравља, 
среће и личног успеха у Новој 2017. години, са посебном жељом да Земун учинимо 
најлепшим могућим местом за живот. Све то није могуће без Вас и Ваших сугестија 
и савета, јер само уједињени можемо све.

СРЕЋНЕ НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ ЖЕЛИ ВАМ

Председник Градске општине Земун
Дејан Матић
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Број 331 / Децембар 2016.

МОЈА 
ЗЕМУНСКА 
КАРТИЦА 

САДРЖАЈ

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА 
И СПОРТСКИ ТЕРЕНИ СТРАНЕ 20-21

ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА  СТРАНЕ 8-17

ВОДОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЈА  СТРАНА 18

ДОЧЕК НОВЕ 2017. ГОДИНЕ СТРАНЕ 24-25

ДАН ОПШТИНЕ 
5. НОВЕМБАР СТРАНЕ 26-27

ДОГАЂАЈИ СТРАНЕ 28-31
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Градска општина Земун 
је покренула пројекат „Моја 
земунска картица“. Циљ Пројекта 
је да се грађанима Земуна 
омогући плаћање роба и услуга 
са посебним попустима.

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

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

13.000 

Заменик 
главног и одговорног уредника: 

Иван Ивановски

Дизајн: Душан Олуић

Оснивач и издавач: 
Градска општина Земун

Главни и одговорни уредник: 
Андријана Кукољ

352(497.11) 

 
 

 



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 ОПШ ИНСКУ 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 

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
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ПИЈАЧНЕ И ПОГРЕБНЕ 

УСЛУГЕ ЗЕМУН

www.jpppzemun.rs
jp zemun@gmail.com
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ПОДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ

Општина Земун је обезбедила довољне 
количине индустријске соли за посипање 
тротоара и прилаза зградама. Позивамо 
све грађане да преузму одређене количине 
соли и на време се припреме за прве 
падавине и зимске услове.

  Зграда ГО Земун, 
Магистратски трг 1

     КОНТАКТ ОСОБА: Миле Ђурић, 
062/8019-170, 3778-553, 
канцеларија 82 (други спрат)

  МЗ Галеника, 
Mомчила Радивојевића 4  
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 6100-511

  МЗ Земун Поље, 
Фрање Крча 1 
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 3754-083

  МЗ Угриновци, Београдска 1  
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 8408-510

  МЗ Батајница, 
Јована Бранковића 2 
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 7870-074

У току зимске сезоне 2016/2017 године грађани могу преузети 
индустријску со на следећим локацијама:

ПОЗИВАЈУ СЕ СВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ, 
КУЛТУРНЕ И ОБРАЗОВНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГО ЗЕМУН, КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА 

СО ЗА ПРЕДСТОЈЕЋИ ЗИМСКИ 
ПЕРИОД, ДА СЕ ОБРАТЕ ОПШТИНИ 

ЗЕМУН РАДИ ДОБИЈАЊА 
ДАЉИХ ИНСТРУКЦИЈА.

БЕБО ДОБРОДОШЛА НА СВЕТ
У матичном подручју Градске управе града 

Београда – Земуну, на чијој територији се налази 
породилиште, пуштен је у рад пројекат „Бебо 

добродошла на свет“.
Од 25.11.2016. године функционише нов начин 

пријављивања новорођенчади. Захваљујући овом 
пројекту процедура је поједностављена, односно 

родитељи неће морати да иду у матичну службу, него ће 
на кућну адресу добијати документа за своју бебу.



1. Земун
2. Алтина
3. Батајница
4. Бусије
5. Угриновци

  6. Пут ка гробљу, Угриновци
  7.  Легализација водоводне мреже Батајница, 

Бусије, Угриновци, Грмовац и Војни пут
  8. Корушка, Земун
  9. Насеље Алтина
10. Насеље Плави Хоризонт

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
(асфалтирање, реконструкције и насипање рециклираним асфалтом)

ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
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НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, ОВЕ ГОДИНЕ, 
УЛОЖЕНО ЈЕ 112 МИЛИОНА ДИНАРА У ПУТНУ 
ИНФРАСТРУКТУРУ, А ГОТОВО 38 МИЛИОНА У 
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА.
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11. Александра Дубчека, Земун
12. Браће Абафи, Земун
13. Јована Стојсављевића, Нова Галеника
14. Светозара Папића, Нова Галеника
15. Михаила Вукше, Нова Галеника
16. Колонија Б фабрике Змај, Земун
17. Марка Милановића, Земун Поље
18. Насеље 13. мај

19.  Реконструкција Господске улице и 
Магистратског трга

20. Реконструкција Земунске пијаце
21. Окретница аутобуса 706, Батајница
22. Полицијска станица, Батајница
23. Полицијска станица, Земун Поље
24. Пружни прелаз, Земун Поље
25. Пружни прелаз, Батајница
26. Предшколска установа „Оаза“
27. Дом културе, Угриновци
28. Филијала поште, Бусије
29. Регионални центар за таленте

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА И 
СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

ОСТАЛИ РАДОВИ
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ВРАЋАМО ЦЕНТРУ ЗЕМУНА 

На иницијативу руководства општине 
Земун, крајем новембра, започети су 
радови на комплетној реконструкцији 
улица Господске и Лагумске, као и 
Магистратског трга. Радови се изводе на 
основу програма радова Дирекције за 
путеве Града Београда, а завршетак истих 
је планиран до краја маја 2017. године.

Прва фаза радова обухвата уклањање 
постојећих бехатон плоча, израду 
конструкције од дробљеног каменог 
агрегата и израду носећих асфалтних слојева 
у укупној површини од 6800 квадрата. 
Радови се изводе по пројекту ЈКП „Београд 
пут“. Другом фазом радова поменуте улице 
добиће потпуно нови изглед постављањем 
камених плоча и ситног камена који ће 
комплетној амбијенталној средини дати 
потпуно нови изглед.

Почетак радова обишли су чланови Већа 
ГО Земун Гаврило Ковачевић и Предраг 
Јевремовић са замеником градоначелника 
Андрејом Младеновићем. Догађају су 
присуствовали и члан Градског Већа Стево 
Таталовић, секретар за саобраћај Душан 
Рафаиловић, директор Дирекције за путеве 
Славиша Живковић и директор ЈКП „Београд 
пут“ Иван Тејић.
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СТАРИ СЈАЈ У НОВОМ РУХУ

ДУХ 19. ВЕКА
Поред улица Господске, Лагумске и 

Магистратског трга предвиђена је реконструкција 
и Прерадовићеве, Косовске, Београдске и улице 

Петра Зрињског, као и сређивање фасада у Главној и 
Господској улици, на Магистратском и Великом тргу. 

Центар Земуна ће на овај начин бити обједињен у 
једну целину, у духу 19. века.

Гаврило Ковачевић
Члан Већа општине Земун задужен за: 
саобраћај, зелене површине, водовод и 
канализацију.
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ЗАВРШЕНИ РАДОВИ 
НА ОКРЕТНИЦИ АУТОБУСА 706

Руководство општине 
Земун, градски менаџер 
Горан Весић, директор ЈКП 
„Београд пут“ Иван Тејић и 
директор Дирекције за јавни 
превоз Угљеша Митровић 
обишли су, у октобру, 
радове на реконструкцији 
окретнице аутобуске линије 
706 која повезује Зелени 
венац и Батајницу. Вредност 
инвестиције износи 18 
милиона динара.

„На захтев општине Земун, 
Месне заједнице Батајница 
и грађана који овде живе, 
направили смо пројекат и 
почели са изградњом нове 
окретнице. На овај начин смо у 
овом делу Земуна решили један 
од проблема“, истакао је Весић. 
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ЗАХВАЉУЈУЋИ ДОБРОЈ САРАДЊИ ОПШТИНЕ И ГРАДА, НА ТЕРИТОРИЈИ ЗЕМУНА 
У ОВОЈ ГОДИНИ АСФАЛТИРАНО ЈЕ 40 УЛИЦА, ОД ЧЕГА 15 САМО У БАТАЈНИЦИ.
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РЕКОНСТРУИСАНА ДЕОНИЦА ПУТА 
БУСИЈЕ - ШАНГАЈ

ИЗГРАЂЕН ПУТ ПРЕМА НОВОМ 
ЛОГИСТИЧКОМ ЦЕНТРУ У УГРИНОВЦИМА

У 2016. години завршени 
су радови на комплетној 
реконструкцији пута између 
насеља Бусије и Шангај. Радови 
су обухватили постављање 
потпуно нове коловозне 
инфраструктуре, али и 

санацију ћуприја и канала који 
се налазе уз ову деоницу. 

Завршетком ових радова 
комплетирана је реконструкција 
коловоза у овом делу Земуна, с 
обзиром на то да су претходних 
година изведени радови на 

потезу од Добановаца до 
Бусија. Све ово је резултирало 
добијањем квалитетног пута који 
ће у многоме олакшати саобраћај 
како за путничка тако и за 
теретна возила која користе ову 
саобраћајницу.

Ове јесени започети су радови на 
изградњи приступне саобраћајнице ка 

новом логистичком центру у насељу 
Угриновци. Нови логистички центар 

представљаће један од покретача привреде 
у овом делу Земуна, с обзиром на то да ће се 

његовим отварањем обезбедити неколико 
стотина нових радних места.
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У 2016. ГОДИНИ ВИШЕ ОД 15 КМ УЛИЦА ЈЕ АСФАЛТИРАНО. 
ЦИЉ НАМ ЈЕ ДА У НАРЕДНЕ 4 ГОДИНЕ НИ ЈЕДНА УЛИЦА У ЗЕМУНУ 

НЕ ОСТАНЕ БЕЗ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ.
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ПРЕКО 100 УЛИЦА 
ДОБИЛО ПРИВРЕМЕНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

На територији општине 
Земун постоји велики 
број улица које још увек 
немају адекватну путну 
инфраструктуру. Највећи 
део тих улица се налази у 
периферним насељима, 
а због нерешених 
имовинско-правних 
односа у овом тренутку не 

постоји могућност да буду 
асфалтиране и преузете у 
редовно одржавање.

Руководство општине 
Земун пронашло је решење 
и из сопствених средстава 
обезбедило да преко 100 улица 
у Земуну добије привремену 
путну инфраструктуру у виду 
рециклираног асфалта, док се не 

стекну одговарајући услови да и 
ове улице буду асфалтиране. 

Рециклирани асфалт 
представља одлично решење 
за улице које имају само 
земљану подлогу. Њиховим 
насипањем се обезбеђује 
да становници ових улица 
несметано користе исте, без 
обзира на временске услове.
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У 2016. ГОДИНИ РЕЦИКЛИРАНИМ АСФАЛТОМ НАСУТО ЈЕ

25 КМ  ЗЕМУНСКИХ УЛИЦА
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УРЕЂЕНИ ПРУЖНИ ПРЕЛАЗИ 

Општина Земун иницирала је радове на 
реконструкцији пружних прелаза у насељима 
Батајница и Земун Поље. Ослушкујући потребе 
грађана, завршени су радови на санацији и 
уређењу пружних прелаза који су представљали 
дугогодишњи проблем у овим насељима. 

Бетонирањем прелазне стазе на читавом прелазу, 
преко пруге у Земун Пољу, значајно је олакшан прелаз 
возила и пешака преко пруге, као и кретање особа 
са инвалидитетом и старијих суграђана. Замењени су 
прагови и шине у оба правца што је значајно допринело 
подизању безбедности свих учесника у саобраћају.

Радове су обишли чланови Већа Владимир Костић 
и Стеван Родић и том приликом најавили постављање 
гумиране подлоге на овом прелазу, чим се стекну 
неопходни временски услови.

Поред наведеног прелаза, саниран је и пружни 
прелаз у насељу Батајница. На овој локацији је постојао 
дугогoдишњи проблем прелаза како моторних возила 
тако и пешака, узимајући у обзир чињеницу да овај 
прелаз повезује Батајницу са насељима Шангај, Бусије, 
Угриновци и Грмовац.
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САНИРАНИ ШАХТОВИ 
У ГЛАВНОЈ УЛИЦИ
Општина Земун , у сарадњи 

са ЈКП „Београд пут“, завршила 
је радове на санацији опсега 
око шахтова у Главној улици. 
Захваљујући овој санацији 
повећана је безбедност свих 
учесника у саобраћају, узимајући 
у обзир чињеницу да је ова 
улица једна од најпрометнијих у 
централном делу наше општине.

РЕКОНСТРУИСАНА АУТОБУСКА 
СТАЈАЛИШТА У ЗЕМУН ПОЉУ

На иницијативу члана Већа ГО Земун Владимира Костића, а 
све у сарадњи са Дирекцијом за јавни превоз и ЈКП „Београд пут“, 
реконструисана су три аутобуска стајалишта у улицама Фрање Крча и 
Душана Мађарчића Корчагина у насељу Земун Поље.

Стајалишта на излазној и почетној станици, на окретници аутобуса 704, 
707, 708 и 709 пресвучена су новом асфалтном подлогом. Такође, уређено 
је и 15 опсега око шахтова, чиме је олакшано кретање возила.

Као резултат одличне сарадње са ЈКП „Јавно осветљење“, у 2016. години, 
изведени су многобројни радови на реконструкцији постојеће и постављању 
нове јавне расвете.

На преко 50 локација комплетно је реконструисана постојећа јавна 
расвета, а новоизграђену мрежу расвете добиле су улице у Угриновцима, 
Грмовцу, Батајници, Новој Галеници и деловима Земуна у којима није до тада 
постојала.

НОВА ЈАВНА РАСВЕТА НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ЗЕМУНА



ВО
Д

О
ВО

Д
 И

 К
А

Н
А

ЛИ
ЗА

Ц
И

ЈА
158 МИЛИОНА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ 

НА ПЛАВОМ ХОРИЗОНТУ

У 2016. години општина 
Земун је, у сарадњи са Градом, 
изводила радове на пројектовању 
и извођењу радова на изградњи 
канализационе мреже у насељима 
Плави хоризонти и Алтина, док је 
600 метара канализације урађено 
на потезу од улица Корушке и 
Марије Бурсаћ до улице Франца 
Прешерна.

Дирекција за изградњу Београда 
издвојила је 158 милиона динара 
за пројектовање и изградњу 
канализационе мреже у насељу 
Плави хоризонт. Завршетак радова, у 
постојећим улицама насеља, очекује 
се у току 2017. године, у дужини од 
око 7000 метара.

Поред наведених радова у 
наредној години нас очекује и 
наставак радова у насељу Алтина, као 
и почетак радова на изградњи 5 км 
фекалне канализације у Батајници.

Општина Земун ће и у наредном 
периоду, у складу са планом Града, 
наставити да иницира радове и 
обезбеђује неопходне услове за 
израдњу канализације у оним 
деловим Земуна где не постоји.

НАСТАВАК АКЦИЈЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 
Општина Земун је, у сарадњи са ЈКП „Београдски 

водовод и канализација“, покренула велику акцију 
легализације водоводне мреже на целој територији 
општине, са посебним акцентом на периферна насеља.

Овакав вид акције наишао је на огромно 
интересовање становника улица чија водоводна мрежа 
није била у систему одржавања и наплате воде. Велики 
број улица у насељима Угриновци, Бусије, Грмовац и 

Батајница је привело радове крају и легализовало своје 
прикључке под најбољим могућим условима који су 
створени захваљујући доброј сарадњи коју Општина 
има са ЈКП “БВК“. Такође, приступило се и решавању 
дугогодишњег проблема блок водомера у насељима 
13. мај и Војни пут.  На иницијативу грађана насеља 
Угриновци, изграђена је водоводна мрежа дуж пута 
који води до локалног гробља у овом насељу.
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Стеван Родић
Члан Већа општине Земун задужен за: 
имовину, привреду, пољопривреду, 
водопривреду и заштиту животне средине.

НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА 
УРЕЂЕЊУ ЗЕМУНСКЕ ПИЈАЦЕ
У току 2016. године Земунска 

пијаца је претрпела бројне 
грађевинске радове, који су 
резултирали тиме да једна од 
најпознатијих пијаца у Београду 
добије потпуно нови изглед.

Захваљујући доброј сарадњи 
са ЈКП „Градске пијаце“ завршена 
је прва фаза радова. Поред радова 
на комплетној замени водоводних 
и канализационих цеви и 
санирању топловода, пијачни 
плато површине преко 2000 м2 
је у потпуности обновљен. Након 
завршетка радова замењено је 
више од 150 тезги и постављене су 
нове, спољне, расхладне витрине.

Тренутно су у току радови 
на реконструкцији другог дела 
Земунске пијаце који ће бити 
приведени крају почетком 
следеће године.
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ПОСТАВЉЕНА СКУЛПТУРА „ПЛОД 6“
Председник Градске општине 

Земун Дејан Матић са сарадницима, 
главни урбаниста Града Београда 
Милутин Фолић и градска 
секретарка за културу Ивона 
Јевтић присуствовали су свечаном 
откривању скулптуре ”Плод 6” 
ауторке Олге Јанчић, ликовне 
уметнице.

”Спроводећи јединствену политику 
Града Београда и општине Земун још 
један урбани џеп на територији наше 
општине добија потпуно нови изглед. 
Постављањем скулптуре Олге Јанчић, 
учинили смо да овај део Земуна добије 

потпуно нови изглед. Као што смо 
озеленили овај простор и поставили 
систем за наводњавање, тако 
сређујемо и пешачку зону Господске 
улицe, нашу Кнез Михаилову. Поносни 
смо што ће ово уметничко дело бити 
још један бисер у низу скулптура које 
красе Земунски парк, Кеј и многобројне 
тргове и улице”, истакао је Матић. 
Скулптура се налази на зеленој 
површини испред Камерене опере 
и театра ”Мадленијанум”, на месту 
где земунски историчари кажу да се 
налазило Римско позориште у време 
древног Таурунума.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК ОТВОРИО 
ИГРАЛИШТЕ НА ГАЛЕНИЦИ

ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ 
НА УРЕЂЕЊУ ИГРАЛИШТА 

У ЏОНА КЕНЕДИЈА
На иницијативу грађана започети су 

радови на уређењу урбаног џепа у улици 
Џона Кенедија. У току су земљани радови, а 

почетком наредне године и овај део Земуна 
ће добити нов и уређен простор за игру и 
разоноду на радост најмлађих суграђана.

Руководство Градске 
општине Земун, 
градоначелник Београда 
Синиша Мали, помоћник 
градоначелника Борко 
Милисављевић, градска 
секретарка за комуналне 
и стамбене послове Нина 
Јандрић и директор 
ЈКП ”Зеленило Београд” 
отворили су дечије 
игралиште у насељу Нова 
Галеника.

Дечије игралиште у Новој 

Галеници је са гуменом 
подлогом. Реквизити 
су у складу са важећим 
стандардима, а постављене 
су и љуљашке, њихалице и 
клацкалице. На овој површини 
обновљен је и травњак, а 
уређен је и простор за кућне 
љубимце.

”Данас имамо прилику да 
видимо нови парк и зелену 
површину у Новој Галеници. 
Постављене су справе за 
забаву и разоноду, па ће 

малишани моћи да проводе 
много више времена напољу. 
Желимо да уредимо што 
већи број зелених површина, 
како би деца мање времена 
проводила испред рачунара. 
Уређен је и део који је 
предвиђен за псе. Желимо да 
у свим великим парковима 
постоје делови предвиђени за 
кућне љубимце, али наравно 
и да деца имају место где 
могу да се забаве”, истакао је 
градоначелник Мали.
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У 2016. ГОДИНИ РЕКОНСТРУИСАНА СУ И ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА У УЛИЦАМА АЛЕКСАНДРА 
ДУПЧЕКА И БРАЋЕ АБАФИ. ТАКОЂЕ, ЗАВРШЕНА ЈЕ САНАЦИЈА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У 

НАСЕЉИМА НОВА ГАЛЕНИКА, КОЛОНИЈА Б ФАБРИКЕ ЗМАЈ И ФИТНЕС ПАРК У ЗЕМУН ПОЉУ.
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НАСТАВЉАМО САРАДЊУ СА 

СКУПШТИНАМА СТАНАРА

ПОЗИВАМО СВЕ ПРЕДСЕДНИКЕ СКУПШТИНА СТАНАРА ДА ДОЂУ У ЗГРАДУ 
ОПШТИНЕ ЗЕМУН И ПОПУНЕ АНКЕТНИ ЛИСТ КАКО БИСМО ЗАЈЕДНИЧКИ 

НАПРАВИЛИ ПЛАН ПОТРЕБНИХ РАДОВА ЗА 2017. ГОДИНУ. НАПОМИЊЕМО ДА 
ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА ОБАВЕЗНО ПОНЕСЕТЕ ПЕЧАТ СКУПШТИНЕ СТАНАРА КАКО 

БИСТЕ ВЕРИФИКОВАЛИ АНКЕТНИ ЛИСТ.
ЗНОЗНО ПОНЕСЕТПОНЕСССЕТТЕ ПЕЧАТПЕЧЧАТТ СКУПШТИНССКУУУПШТИНЕ СТАНАРАСТТТАННАРРА КАКОККАКОО
РИФФИИККООВАЛИРИФФИИККООКООВАВАЛАЛИ АНКЕТНИАНККЕТЕТНИ ЛИСТЛИСТСТТ..ТТ

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

СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ МОГУ ДА СЕ ЈАВЕ 
У КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА ПРИЈЕМ ГРАЂАНА

Канцеларија број 20, високо приземље
Контакт 3168-088 

kancelarija.za.gradjane@zemun.rs

Радови, из области редовног одржавања, које 
изводи ЈП“Градско стамбено“:

  Замена поштанских сандучића
  Постављање Лед расвете у заједничке 
просторије зграде
  Замена улазних врата
  Поправка прилазног степеништа
  Постављање рукохвата на прилазно 
степениште
  Поправка и фарбање гелендера
  Постављање рампи за особе са 
инвалидитетом
  Постављање противпожарних апарата
  Поправка и уградња нових прекидача за 
светло
  Уградња интерфона
  Дезинсекција и дератизација
  Поправка стаклених површина у 
заједничким просторијама зграде

Такође, могуће је поднети захтев и за комплетне 
реконструкције крова, фасаде или лифта које 
спадају у домен инвестиционог одржавања, а за које 
ЈП „Градско стамбено“ омогућава станарима зграда 
плаћање на више месечних рата.

22



КУ
ЛТ

УР
А

Жарко Дроњак
Члан Већа општине Земун задужен за: 
културу, туризам, ЛАП-ове 
и Канцеларију за ЛЕР.

ОТКРИВЕНА СПОМЕН ПЛОЧА БРАНКУ ПЕШИЋУ

Председник општине Земун Дејан Матић, градоначелник 
Београда Синиша Мали и директор школе „Бранко Пешић“ 
Ненад Ћирић открили су спомен плочу некадашњем 
градоначелнику Земуна и Београда Бранку Пешићу на 
истоименој школи у Земуну. Догађају су присуствовали и 
многобројни општински и градски функционери, директори 
земунских школа, бивши градоначелници Земуна, потомци 
Бранка Пешића, поштоваоци и грађани Земуна.

„Београд је имао много управитеља, градоначелника, 
председника разних Већа, али нико није био као Бранко 
Пешић. Свима нама је дао велики домаћи задатак и не зове 

се без разлога период, када је он управљао градом, златно 
доба Београда. Од када сам преузео ову функцију још више 
поштујем Бранка Пешића“, истакао је градоначелник Мали.

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА 
„ДЕЧИЈА ПИЈАЦА“

Чланови Већа ГО Земун 
Предраг Јевремовић и Владимир 
Костић присуствовали су отварању 
дечије пијаце, која је представљала 
право место за дружење и забаву 
с децом предшколских установа и 
ученика основних школа.

На креативан начин деца су 
се представила кроз различите 
програме и садржаје. ”Циљ 
манифестације јесте да најмлађима 
на едукативан и занимљив начин 
укажемо на значај здравих навика 
и исхране, да подстакнемо њихову 
креативност, као и да се кроз игру 
упознају са осећајем међусобног 
даривања”, рекао је Иван Сочо, 
директор ЈКП ”Градске пијаце”.

Посетиоци манифестације имали 
су прилику да купе ликовне радове, 

ручно рађен накит и предмете, 
размене уџбенике и лектире, као 
и да се упознају са различитим 
секцијама школа, а најмлађи су 
украшавали пијачни плато на тему 
”воће и поврће” и учествовали 
у креативним радионицама. У 
музичко-сценском наступу суграђани 
су имали прилику да уживају у 
позоришним представама, плесним 
кореографијама, рециталима, 
наступима школских хорова, ревији 
шешира, наступу музичке школе 
”Коста Манојловић” и КУД-а ”Јана”. На 
првој дечијој пијаци учествовале су 
предшколске установе ”Чаролија”, 
”Врапче” и ”Бубамара”, као и основне 
школе ”Лазар Саватић”, ”Вељко 
Рамадановић”, ”Светозар Милетић” и 
”Станко Марић”.
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Празник општине Земун – 5. 
новембар обележен је полагањем 
венаца на Спомен-костурницу 
палим борцима у ослободилачким 
ратовима 1914-1918. и јавним часом 
о ослобођењу Земуна у Првом 
светском рату.

Венце на спомен-костурницу 
положили су председник Скупштине 
општине Земун Ненад Врањевац 
и секретар Скупштине општине 
Земун Марко Јанковић, делегација 
братског града Крања, представници 

Савеза удружења потомака ратника 
ослободилачких ратова Србије 1912-
1920, као и представници Савеза 
потомака ратника.

Централна прослава – Свечана 
седница Скупштине градске општине 
Земун одржана је у Опери и театру 
”Мадленијанум”. Председник 
Скупштине општине Земун Ненад 
Врањевац отворио је седницу.

Председник општине Земун Дејан 
Матић у свом обраћању истакао је да су 
све активности Општине усмерене на 

пројекат равномерног развоја Земуна, а 
тиме и бољих услова живота грађана.

“Земун се развија. Промене не могу 
бити заустављене и напредак је наш 
императив. Поносни смо што на том путу 
имамо поуздане партнере и искрене 
пријатеље који су данас и у овој сали са 
нама. Све ово је гаранција да политика 
коју водимо има подршку грађана. Зато 
мој извештај грађанима Земуна није 
коначан, морам рећи да се свакога дана 
исписује, јер се нећемо зауставити на 
путу напретка“, истакао је Матић.
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ПОВЕЉА ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА 
МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА

Жељко Димитријевић, спортиста
Небојша Илић, Циле, глумац
Милош Кљајић, привредник
Небојша Матић, привредник
Милован Нешковић, привредник

ПОВЕЉА О ЈАВНОМ ПРИЗНАЊУ СА 
МЕДАЉОМ – ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА
Боштјан Трилар, градоначелник братског града Крања

ПОВЕЉА О ПРИЈАТЕЉСТВУ 
СА КЉУЧЕМ ЗЕМУНА
„Легенде“, музичка група

ДОБИТНИЦИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

ОПШТИНЕ ЗЕМУН
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Драган Матијевић
Члан Већа општине Земун задужен за: 
предузетништво, запошљавање, спорт и 
здравство.

Жељко Корица
Члан Већа општине Земун задужен за: 
социјална питања и 
невладине организације.

ОДРЖАН 7. САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

У организацији Градске општине Земун, Националне 
службе за запошљавање и Привредне коморе Србије, 
11. децембра, одржан је седми Сајам запошљавања у 
хотелу ”Југославија”. Сајам је посетило руководство ГО 
Земун. На сајму је 32 послодавца понудило нова радна 
места. Била је то прилика да се послодавци и кандидати 
за посао директно упознају, размене контакте и 
искуства.

Сајам су отворили члан Већа општине Земун Драган 
Матијевић и заменик директора Националне службе за 
запошљавање за Град Београд Синиша Кнежевић.

Наводећи податке са претходног сајма, Матијевић 
је истакао да је 2015.године било 180 слободних радних 

места и до посла је дошло 36 незапослених, а ове се 
нудило 1057 послова.

”Свако ново радно место значајно је за развој 
привреде општине Земун. То је показатељ наше велике 
жеље за развојем друштва у коме живимо. Ово је 
јединствена прилика да се на једном месту нађу понуда 
и потражња за радном снагом, и да се пружи сва помоћ 
младим људима који траже посао. Реализовали смо 
различите програме, попут обуке за активно тражење 
посла, предавања на тему професионалне оријентације, 
као и јавне трибине које су омогућиле да незапослена 
лица учествују у реализацији различитих социјалних 
програма”, рекао је Матијевић.
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Александар Шешељ
Члан Већа општине Земун задужен за: 
Канцеларију за младе, омладину, Канцеларију за 
правну помоћ и борачко-инвалидску заштиту.

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН 
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, члан Већа 
Градске општине Земун Владимир Костић, учествовао је на трибини 
”Улога и значај програма од јавног интереса у раду локалне самоуправе”.

Том приликом, представнице Савеза за дечију и церебралну 
парализу Србије Дилбера Сарајлић и Јелена Радуловић представиле 
су законске одреднице програма од јавног интереса, као и редовне 
програмске активности организација особа са инвалидитетом. У 
отвореној дискусији са члановима Друштва за церебралну и дечију 
парализу Земун, Владимир Костић је истакао да је Међународни дан 
особа са инвалидитетом прилика да се скрене пажња јавности на 
потребе особа са последицама церебралне и дечије парализе, те да ће 
Градска општина Земун и надаље чинити све што је у њеној надлежности 
како би одговорила свим потребама особа са инвалидитетом.

„НАСИЉЕ ПУТ КА САМОХРАНОМ РОДИТЕЉСТВУ“

У Градској општини Земун, поводом Међународног 
дана насиља над женама – 25. новембра, a у организацији 
Удружења ”Самохране мајке” одржан је округли сто на тему 
”Насиље, пут ка самохраном родитељству”.

Циљ округлог стола је успостављање боље међусекторске 
сарадње ради унапређења квалитета поступања у случајевима 
насиља у породици, пријава насиља, превентивно деловање и 
подизање свести заједнице о неприхватљивости толерисања 
насиља.

Пројекат ”Насиље, пут ка самохраном родитељству” 
спроводи се уз финансијску подршку Градске општине Земун, 
Градске управе Града Београда – Секретаријата за социјалну 
заштиту и Министарства за рад, борачка и социјална питања.

ПОДЕЉЕНИ СЕРТИФИКАТИ 
БУДУЋИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
Канцеларија за младе у сарадњи са 

Националном службом за запошљавање 
организовала је  обуку ”Пут до успешног 
предузетника”, коју су похађала 
незапослена лица са подручја Градске 
општине Земун.

Обуку је похађало око двадесеторо 
незапослених лица, који су током дводневних 
предавања имали прилику да науче како 
да своје идеје претворе у конкретне 
иницијативе, савладају правне препреке 
и науче да направе добру пословну 
стратегију. Уз потребан материјал, учесници 
су размењивали идеје, а стручњаци из 
Националне службе су пратили и давали 
конкретне савете. 

На крају обуке члан Већа Александар 
Шешељ уручио је полазницима сертификате 
о успешно савладаним корацима за 
покретање сопственог посла.
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ 
У ВРТИЋУ „ОАЗА“

„МАЛИ КУВАРИ“ НА САЈМУ НАМЕШТАЈА

„ЧУДЕСНА ФРУЛА“ 
У МЗ ЗЕМУН ПОЉЕ

Поводом обележавања Светског дана хране, 
члан Већа општине Земун Владимир Костић 
присуствовао је дечијој приредби, са пратећом 
изложбом, у предшколској установи „Оаза“.

Колажном музичко-сценском представом 
земунски предшколци су промовисали здраве 
стилове живота и основне принципе правилне 
избалансиране исхране. На конкурсу „Здравље на 
уста улази“ учествовало је 140 ликовних радова 
пристиглих из свих београдских предшколских 

установа. Жири су чинили ученици шестог 
разреда ОШ „Соња Маринковић“ из Земуна и 
том приликом наградили шест најкреативнијих 
малишана.

 Светски дан хране обележава се 16. октобра. 
На тај дан је 1945. године основана Светска 
организација за храну и пољопривреду. Тема 
овогодишње, глобалне, кампање, која прати 
Светски дан хране јесте „Климатске промене утичу 
на производњу хране“.

Малишани предшколске 
установе „Др Сима Милошевић“ 
имали су прилику да учествују 
у различитим радионицама на 
овогодишњем Сајму намештаја, 
у оквиру штанда компаније 
Дрвопроф. Радионице су 
организовали ПУ „Др Сима 
Милошевић“ и Удружење 
грађана „Мали кувари“.

Општина Земун је подржала 
ову радионицу и обезбедила 
превоз за 130 малишана до 
Београдског сајма. 

Члан Већа општине Земун 
Владимир Костић присуствовао 
је догађају и том приликом 
истакао да је брига о најмлађима 
један од приоритета Општине, 
зато што они представљају 
нашу садашњост, будућност и 
покретачку снагу целокупног 
друштвеног развоја.

Општина Земун је омогућила организовање представе „Чудесна 
фрула“ у просторијама МЗ Земун Поље. Представу за малишане 
извели су глумци позоришне трупе „Запис“, а наступили су и Милош 
Милић, Горан Стијеља и Анђела Крвавац заједничким колом на 
задовољство свих присутних малишана и родитеља.



Владимир Костић
Члан Већа општине Земун задужен за: 
удружења и националне мањине, месне 
заједнице и предшколске установе.

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

Председник Градске општине Земун Дејан Матић 
присуствовао је свечаном отварању дигиталне 
учионице у ОШ „Михајло Пупин“.

Вредни и домишљати ученици ове школе добили 
су дигиталну учионицу као награду освојену на 
националном конкурсу „Буди као Тесла“ за пројекат 
„Рингишпил“. Конкурс су организовали Музеј Николе 

Тесле, компанија „Самсунг“ и Завод за контролу 
квалитета образовања и васпитања.

„Поносни смо на наше ђаке што су на најлепши 
начин показали како се вредно учи и ради у Земуну. 
Учионица ће им омогућити да досегну величине наших 
научника, попут Пупина и Тесле чију награду су управо 
заслужили“, рекао је Матић на отварању.

Председник општине 
Земун Дејан Матић 
организовао је састанак 
на коме су присуствовали 
представници УНИЦЕФ-а, 
Дома здравља „Земун“, 
предшколске установе 
„Др Сима Милошевић“ 
и Центра за социјални 
рад „Земун“ у вези са 
применом Програма за 
унапређење развоја у 
раном детињству које 
спроводи Министарство 
здравља Републике 
Србије и УНИЦЕФ.

На састанку је истакнуто да се 
у најранијем детињству, почев 

од рођења до треће године, 
постављају темељи за животне 
успехе, здравље и благостање, а 
пропусти у бризи и стимулацији 

развоја детета у овом 
периоду представљају 
дугорочне последице 
које се касније не могу у 
потпуности надокнадити. 
Зато је учествовање 
у програмима који 
промовишу развој деце 
од великог значаја за 
напредак, како породице 
тако и друштва.

Председник Матић је 
истакао да ће општина 
Земун и у будућности 
наставити да подржава 

и подстиче све активности, како би 
најмлађима обезбедила све потребне 
услове за срећно одрастање.

ППредседник ГрГ адске општине ЗЗемун ДеДД јјан ММатић 
прприсисусуствтвововаоао јјее свсвечечаномом оотвтварарањању дидигиг таталнлнее 

ОШ М ј П “

Тесле, компанијја „ССамсун “г“ и ЗЗ
квквалалититететаа обобраразозовавањања ии ввасаспп

П ђ

ОТВОРЕНА ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА 
У ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН“

РАЗВОЈ ДЕЦЕ ПРИОРИТЕТ ЗАЈЕДНИЦЕ
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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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