


ОБЈЕДИЊЕНА 
ПРОЦЕДУРА 

ЗА ДОБИЈАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ 

ДОЗВОЛЕ

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

УСЛУЖНИ 
ЦЕНТАР

ПРАВНА 
ПОМОЋ

ПРИЗЕМЉЕ
РАДНО ВРЕМЕ: 

Понедељак – петак 
7:30 - 15:30

Суботом  
8:00 - 12:00 

матичар за пријаву смрти

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

ВЛАДАН РАДИКИЋ

Карађорђева 1б, 414-4925

НАТАША ГОВЕДАРИЦА

Булевар Николе Тесле 30, 260-0276

ДАНКА ЦАРИЋ

22. октобра 7, 319-6993

ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ

Светосавска 14, 316-4195

НИНА ШТИГЛИЋ

Карађорђева 2, 219-2505

ВИСОКО ПРИЗЕМЉЕ 

КАНЦЕЛАРИЈА 15

Телефони: 
3778-472; 
3778-473

Радно време: 
понедељак – петак 

9:00 - 14:00

*Само за грађане са територије 

општине Земун

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

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

Општина Земун је 
сходно новом Закону о 
планирању и изградњи 

увела обједињену 
процедуру за издавање 
грађевинских дозвола. 

То конкретно значи 
да су предвиђени 

знатно краћи рокови 
за издавање исправа 

за сваку фазу поступка, 
највише до 28 дана.

 Странка на једном 
шалтеру, уз минималан 
број долазака на лакши, 

бржи и једноставнији 
начин добија податке, 

подноси документацију 
и на крају добија 

дозволу. За све додатне 
информације грађани се 

могу обратити на мејл  
gradjevinske.dozvole@zemun.rs  

или на број телефона 
377-85-18.

За захтев за издавање 
локацијских услова 

надлежан је Секретаријат 
за урбанизам и 

грађевинске послове 
града Београда 

(Краљице Марије 1/
VIII-X).

II СПРАТ 
КАНЦЕЛАРИЈА 77
Телефон: 3778-535
Понедељак – петак 

7:30 – 15:30

Улица 
Косовска број 9

Телефон 
062/8019-090

РАДНО ВРЕМЕ: 
Понедељак 

- петак 
7:30 - 15:30

е-mail: 
kancelarijazamlade@zemun.rs

kancelarijazavolontere@zemun.rs

Телефон: 
3778-554

Ваша питања можете поставити 
у електронској форми, 

попуњавањем апликационог 
формулара на порталу

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

ЈП „ПОСЛОВНИ 
ПРОСТОР ЗЕМУН“

III спрат

Телефон: 2610-369
Факс: 2610-239

e-mail: ppzemun@gmail.com
www.jpppzemun.rs
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МОЈА 
ЗЕМУНСКА 
КАРТИЦА 

САДРЖАЈ

ДЕЧИЈА 
ИГРАЛИШТА СТРАНЕ 14-15

ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА  СТРАНЕ 6-11

КАНАЛИЗАЦИЈА 
И ТОПЛОВОД  СТРАНЕ 12-13

ОБЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА СТРАНЕ 16-17

ЕКО ПАТРОЛА СТРАНА 18

ОБРАЗОВАЊЕ СТРАНЕ 21-23
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Градска општина Земун 
је покренула пројекат „Моја 
земунска картица“. Циљ пројекта 
је да се грађанима Земуна 
омогући плаћање роба и услуга 
са посебним попустима.

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

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

Заменик главног и одговорног 
уредника: 

Иван Ивановски

Дизајн: Душан Олуић

Оснивач и издавач: 
Градска општина Земун

Главни и одговорни уредник: 
Андријана Кукољ

352(497.11) 
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1. Батајница
2. Бусије
3. Угриновци
4. Алтина
5. Земун поље

6. Вртларска улица, Земун
7. Војачка улица, Угриновци

  8.  Канализација у улици Рада Кончара, Земун
  9.  Канализација код ОШ „Сава Шумановић“, Алтина
10.  Топловод у Банатској улици, Земун

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Асфалтирање сетова улица у насељима:

Тротоари:

КАНАЛИЗАЦИЈА И ТОПЛОВОД

РА
ВН

О
М

ЕР
Н

И
 Р

А
ЗВ

О
Ј С

ВИ
Х 

Д
ЕЛ

О
ВА

 З
ЕМ

УН
А

1

2

3

7 13

14

15

17

ОПШТИНА ЗЕМУН ИЗДВОЈИЛА ЈЕ ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПОДИЗАЊЕ 
КВАЛИТЕТА ЖИВОТА СВИХ ГРАЂАНА ЗЕМУНА
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11. Првомајска улица, Земун
12.  Парк „Мала Милица Ракић“, Батајница
13.  Порта цркве у насељу Угриновци
14.  Порта цркве у насељу Грмовац
15.  Порта цркве у насељу Шангај

16.  Полицијска станица, Земун поље
17.  Предшколска установа, Угриновци
18.  Предшколска установа, Алтина
19. Јавна расвета на више локација
20.  Аутобуска стајалишта 

на више локација

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА И 
СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

ЕЕЕЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧИЈАААААААА ИИГГРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА ИИИИИЕЧИЈА ИИГГРРААААЛЛИИШШТТААТА И
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Ослушкујући потребе грађана, 
општина Земун улаже велике 
напоре и непрекидно иницира 
инфраструктурне радове, од 
асфалтирања улица до изградње 
тротоара, постављања нових 
аутобуских стајалишта, вертикалне 
и хоризонталне сигнализације и 
свих осталих радова који утичу на 
подизање квалитета живота наших 
суграђана.

Само ове године асфалтираћемо око 
70 улица на територији целог Земуна. 
Велика већина улица ће по први пут 
добити асфалт, а оне улице које ове 
године нису ушле у Програм уређења 
улица и некатегорисаних путева биће 
насуте струганим асфалтом. Циљ нам је 
да до 2020. године свака улица у Земуну 
добије неопходну путну инфраструктуру.

ПРЕ ПОСЛЕ
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Гаврило Ковачевић
Члан Већа општине Земун задужен за: 
саобраћај, зелене површине, водовод и 
канализацију.

   БЕЛАРИЦА 51. НОВА
   БЕЛАРИЦА 58. НОВА
   БЕЛАРИЦА 63. НОВА
   БЕЛАРИЦА 

ОД 61. ДО 63. НОВЕ
   СЛОБОДАНА 

МАЦУРЕ (део)
   ТЕМЕРИНСКА 2. ДЕО
   ШИРОКИ ПУТ 

ОД БРОЈА 40А
   БРАНИСЛАВА 

БАРИШИЋА ДОКТОРА 
1. ДЕО

   БРАНИСЛАВА 
БАРИШИЋА ДОКТОРА 
2. ДЕО

   БРАНИСЛАВА 
БАРИШИЋА ДОКТОРА 
10. ДЕО

   ВОЈВОДЕ НОВАКА 
1. ДЕО

   БРАЋЕ СМИЉАНИЋА 
1. ДЕО

   ЗАБРАН НОВА 8.
   ЗАБРАН НОВА 9.
   ВЕЛИКЕ МЕЂЕ 

НОВА 19.
   БЕЛЕГИШКА 1. ДЕО
   БЕЛЕГИШКА 2. ДЕО
   ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ И 

ПУКОВНИКА МИЛЕНКА 
ПАВЛОВИЋА (део)

ПРЕ

ПОСЛЕ



8

П
УТ

Н
А

 И
Н

Ф
РА

С
ТР

УК
ТУ

РА

ПРЕ ПРЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 
НАСТАВЉА СЕ У ЗЕМУН ПОЉУ, АЛТИНИ, ВОЈНОМ ПУТУ И 
ОСТАЛИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
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ПРЕ ПРЕ

ПРЕ

ПРЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

   НОВА 38.
   НОВА 9.
   НОВА 27.
   НОВА 39.
   НОВА 14.
   99. ПАЛИХ БОРАЦА
   ЗЕМУНСКА 22. ДЕО
   ЗЕМУНСКА 23. ДЕО

   АДАМА ПРИБИЋЕВИЋА
   СТАНКА КОРАЋА
   ТРАНДАФИЛА ДУКЕ
   ЖИВКА СТОЈСАВЉЕВИЋА
   БОГДАНА СТОЈСАВЉЕВИЋА
   ПРОТЕ МИХАИЛА ПЕЈИЋА
   ДР ЛАЗА КОСТИЋА
   МОЈСИЈА ЛАЗАРЕВИЋА
   ГАВРА РОДИЋА

   УГРИНОВАЧКИ ПУТ 33. ДЕО    РАНИЛУШКА
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На захтев грађана, иницирали смо 
реконструкције и постављање нових аутобуских 
стајалишта  на више локација у Земуну.

Радови су обухватили постављање нових 
надстрешница, изградњу стајалишног простора 
или реконструкцију постојећих аутобуских 
стајалишта.

Радови су изведени на четири локације у 
насељима Грмовац и Бусије и на по две у Батајници и 
Земун пољу. До краја године биће постављено још 20 
нових аутобуских стајалишта.

На иницијативу општине 
Земун и станара у Вртларској 
улици изведени су радови на 
уређењу тротоара од угла са 
Ивићевом улицом, па све до 
улице Радоја Дакића у дужини 
од 400 метара.

ЈКП „Београд пут“ је поред 
ових радова завршио изградњу и 
новог тротоара у Војачкој улици 
у Угриновцима чиме је решен 
дугогодишњи проблем кретања 
пешака. Ослушкујући потребе 
грађана, општина Земун је извела 
и завршне радове, асфалтирање, 
тротоара преко пута „БН Бос-а“ у 
насељу Галеника.

ПРЕ

“
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Руководство општине Земун иницирало је крајем 
прошле године, радове на комплетној реконструкцији 
Господске, Лагумске улице и Магистратског трга.

Радови се изводе на основу програма радова Дирекције 
за путеве и обухватали су 2 фазе. У првој фази уклоњене 
су постојеће бехатон плоче, израђена је конструкција од 

дробљеног камена и носећих асфалтних слојева у укупној 
површини од 6800 квадрата. У току су завршни радови друге 
фазе који обухватају постављање камених плоча и ситног камена 
што комплетној целини даје потпуно нови изглед. Поред ових 
радова поставиће се и одговарајућа јавна расвета чиме се 
употпуњује целокупни изглед овог дела Земуна. 

На иницијативу грађана, а у сарадњи са ЈКП „Јавно осветљење“, завршени су радови на 
постављању јавне расвете на више локација у Земуну.

Радови су изведени у улицама: Јована Миодраговића, Палмира Тољатија, Дунавској и Јустина 
Поповића.  На иницијативу запослених и родитеља изведена је доградња мреже у ОШ „Гаврило 
Принцип“ и Предшколској установи „Оаза“, док је у насељу Грмовац настављена изградња мреже  
у улицама 7. Нова, 13. Нова, 18. Нова,20. Нова, 28. Нова, 29. Нова и 30. Нова. 
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Завршени су радови на изградњи секундарне 
фекалне канализације у улици Рада Кончара. 
Изграђено је 767 метара нове канализационе мреже и 
тиме обезбеђено нових 80 кућних прикључака, чиме 
ће око 1000 становника ове улице добити могућност 
прикључења на градску канализацију.

Радови су изведени у два крака, од Угриновачке 
улице до Загорске и од Загорске до Првомајске улице. 
Инвеститор радова је Дирекција за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда, а вредност уговорених радова је 
21,2 милиона динара.

У току су радови на изградњи топловода у 
дужини од  1200 метара у Банатској улици. 

Могућност прикључења имаће сви корисници 
који живе на том делу трасе око Банатске 
улице као и стамбено-пословни комплекс који 

је тренутно у изградњи на месту некадашње 
касарне. 

Општина Земун ће наставити да покреће овакве 
и сличне иницијативе како би квалитет живота свих 
грађана подигла на виши ниво.
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Председник општине 
Земун Дејан Матић, 
заменик председника 
Дамир Ковачевић и 
грaдски мeнaџeр Гoрaн 
Вeсић, са сарадницима 
обишли су Основну школу 
”Сава Шумановић”, у 
насељу Алтина, где су 
завршени радови на 
прикључењу школе на 
канализациону мрежу. 

Вредност радова износила 
је 4,5 милиона динара, 

чиме је комплетирана 
инфраструктура школе.

Градски менаџер 
је истакао да је град 
Београд издао дозволу 
за доградњу вртића у 
Алтини, који је почела 
да гради oпштина Земун 
2007. године и већ је 
изграђено 800 квадрата. 
Град Београд ће изградити 
додатних 800 квадрата, 
чиме ће се обезбедити 
местa за још 250 деце.
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Земун је добио јoш један модеран и уређен простор,  
између улица Првомајске, Златиборске, Милана Узелца и 
Десе Лежајић. 

ЈКП ”Зеленило Београд” је санирало овај простор 
и направљене су три целине. Игралиште за најмлађе, 
са модерним реквизитима и испуњеним стандардима 
безбедности, ограђени спортски терен за кошарку као и 
део за одмор, са клупама, шаховским столовима, стазама и 
цветним алејама.

Градски менаџер Горан Весић, члан Већа Градске општине 
Земун Гаврило Ковачевић и директор ”Зеленила  Београд” 
Слободан Станојевић обишли су реконструисани парк и 
изразили задовољство што је деци обезбеђен још један у низу 
простора за игру и рекреацију.

У наредном периоду очекује нас реконструкција и других 
дечијих игралишта и спортских терена на више локација у 
Земуну.
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На иницијативу  општине 
Земун, Министарство одбране 
Републике Србије донирало је 
обнову парка ”Мала Милица 
Ракић” у Батајници. Анђела, 
сестра мале Милице Ракић, са 
малишанима, пресекла је црвену 
врпцу и свечано је отворен 
реновирани парк.

Поправљене су клацкалице, 
љуљашке, клупе и остали парковски 
мобилијери намењени деци.

Овом радосном догађају, за 

малишане Батајнице, присуствовали 
су председник општине Земун 
Дејан Матић, министар одбране 
Александар Вулин и председник 
Скупштине града Београда Никола 
Никодијевић.

 ”Парк у Батајници чува сећање 
на малу Милицу Ракић, трогодишњу 
девојчицу, која је погинула у 
НАТО бомбардовању наше земље 
1999. године. Овај парк, као и 
многи други пројекти, реализују 
се захваљујући јединственој 

политици Републике, Града и 
Општине која даје резултате и 
гарант је друштвеног напретка. 
Овај парк сви треба да чувамо и да 
бринемо о њему у име слободе, у 
име живота, са жељом да се деца у 
њему безбрижно играју. Апелујем 
на грађане Батајнице да чувају 
овај парк, јер тако исказујемо 
поштовање према свим жртвама 
НАТО бомбардовања чији је симбол 
постала мала Милица Ракић”, рекао 
је Дејан Матић.

Општина Земун је 
у сарадњи са црквама 
у насељима Грмовац, 
Угриновци и Шангај 
поставила нове паркиће 
на одушевљење деце и 
родитеља.

Узимајући у обзир 
дугогодишњи проблем 
недостатка адекватног 
простора за игру 
најмлађих Земунаца, 
пронађено је решења 
за постављање дрвених 
паркића који обухватају 

клацкалице, пењалице, 
љуљашке и тобогане. На 
овај начин смо омогућили 
да деца имају место за 
игру и рекреацију, а да 
паркићи буду сачувани 
и одржавани у портама 
цркви поменутих насеља.

Општина ће и у 
наредном периоду 
поставити још оваквих 
паркића како би 
задовољила потребе 
малишана и из других 
земунских насеља.
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Нови вртић у земунском 
насељу Алтина гради се 
на парцели од 2,5 хиљада 
квадрата, површине је 
1,5 хиљада квадрата и 
моћи ће да прими око 200 
малишана. Изградња вртића 
је започета 2008. године 
и потом заустављена. Рок 
за завршетак обновљених 
радова је десет месеци, 
односно април 2018. године, а 
Град је за ову намену издвојио 
77 милиона динара.

Радове на изградњи вртића у насељу Алтина, 
обишли су градоначелник Београда Синиша Мали, 
председник Градске општине Земун Дејан Матић, 
вршилац дужности секретара за образовање и 

дечију заштиту Славко Гак, 
вршилац дужности секретара 
за инвестиције Лука Петровић 
и члан Већа ГО Земун Гаврило 
Ковачевић.

Синиша Мали је рекао да 
је ово још један доказ да град 
Београд брине о онима којима је 
помоћ најпотребнија.

Градска општина Земун 
интензивно ради на решавању 
мањка капацитета и у насељу 
Батајница, на тај начин што 
ће се изградити нови објекат 

предшколске установе или реализовати концепт 
партнерства са приватним вртићем. То је омогућено 
одлуком Града Београда о субвенцији места у 
приватним вртићима.

Општина Земун је Предшколској 
установи ”Др Сима Милошевић”, односно 
Секретаријату за образовање и дечју 
заштиту, уступила простор од 212 квадрата, 
који се налази у оквиру зграде Дома културе 
у Угриновцима.

Простор је адаптиран и наменски 
опремљен тако да може да прими око сто деце 
предшколског узраста, а у складу са стандардима 
предвиђеним за боравак деце. Нови простор 
представља огранак постојећег вртића ”Рода” 
у Угриновцима, тако да је преласком деце у 
овај простор растерећен капацитет централног 
обданишта.

”Данас на терeну видимо да смо успели 
да овај девастиран простор претворимо у 
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Општина Земун је уступила 
Министарству унутрашњих послова 
просторије некадашње месне 
заједнице, и сходно новој намени, 
направљен је оптималан распоред 
просторија за рад полицијских 
службеника и за пружање услуга 
грађанима.

Свечаном отварању присуствовали су 
председник Градске општина Земун Дејан 
Матић, државна секретарка Министарства 
унутрашњих послова РС Јана Љубичић, 
директор полиције Владимир Ребић, 
начелник Полицијске станице Земун 
Жељко Бура, командир Полицијске 
испоставе Земун Драган Поповић, 
руководство Општине и многобројни 
грађани.

Министар Стефановић је нагласио 
важност сарадње полиције, локалне 
заједнице и грађана као основни услов 
смањење криминалитета и подизања 
нивоа опште безбедности. Такође, 
истакао је чињеницу да је на територији 
општине Земун регистрован пад опште 
стопе криминалитета, а да је отварање 
Полицијске станице у Земун пољу у складу 
са концептом ”полицајац у заједници”, који 
треба да буде присутан у свим насељима у 
Србији и најавио у перспективи отварање 
станице и у насељу Угриновци. 

најмодерније опремњен кутак за боравак 
малишана. Постепено решавамо проблем 
родитеља овог дела Земуна, будући да у 
Угриновцима није било довољно капацитета, 
тако да су родитељи морали да воде малишане 
у за њих удаљене вртиће. Настављамо са 
сличним пројектима. У насељу Бусије у 
сарадњи са црквом стварамо услове за 
отварање вртића и школовање деце до 
четвртог разреда”, рекао је Дејан Матић и 
нагласио да општина Земун улаже у васпитно 
–образовне институције на својој територији. 
Покренут је и пројекат видео надзора у свим 
основним школама који ће бити умрежен 
са локалном полицијском станицом што ће 
утицати на подизање нивоа безбедности деце.
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Општина Земун, у складу 
са својим надлежностима, 
покренула је пројекат 
„Земунска ЕКО ПАТРОЛА“.

Пројекат обухвата уређење 
зелених површина које нису у 

систему редовног одржавања од 
стране градских и републичких 
предузећа и које нису у приватном 
власништву. Запуштене и 
неуређене зелене површине 
представљају дугогодишњи 

проблем на целокупној територији 
Земуна, од центра до периферије. 
Руководство општине је пронашло 
решење чијом применом Земун 
постоје још лепше и уређеније 
место за живот.

ПРЕ

ПРЕ

Стеван Родић
Члан Већа општине Земун задужен за: 
имовину, привреду, пољопривреду, 
водопривреду и заштиту животне средине.

ПРЕ

ПОСЛЕ

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

Обавештавамо грађане да је почела регистрација 
стамбених заједница које се налазе на територији 
ГО Земун. Све неопходне информације доступне су 
грађанима на адреси http://zemun.rs/registarcija-
stambenih-zajednica/.

Документација за пријаву стамбених заједница 
у Регистар се подноси на шалтерима 1 и 2 (пријем 
поднесака) сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова у 
шалтер сали Градске општине Земун.

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању 
зграда, створили су се предуслови да се побољша 
систем управљања и одржавања у стамбеним зградама. 
Управо због увођења ефикасног система управљања, 
стамбеној заједници као организацији власника 
посебних делова, дата је могућност да буде носилац 
свих права и обавеза у својству правног лица, и то не 
само у пословима који се тичу одржавања и коришћења 
зграде, што је било по претходном законском решењу, 
већ у пуном правном промету.

Председник Градске 
општине Земун Дејан Матић,на 
позив станара зграде у 
улици Сремских бораца 
бр. 69, обишао је радове на 
постављању лед лампи у 
ходницима овог објекта.

”Општина Земун је отворена за 
све грађане. Настављамо са нашом 
акцијом којом показујемо да смо 
одговорне комшије. У прошлој 
години обновили смо у Земуну 
преко 500 улаза. Ове године 
смо наставили истим темпом. 

У сталној смо комуникацији 
са председницима скупштина 
станара, који нас обавештавају шта 
је оно што им недостаје. Са друге 
стране, имамо изузетну сарадњу 
са Јавним предузећем ”Градско 
стамбено”, рекао је Матић.

Радови које је могуће извести, из области редовног 
одржавања, су:

  ЗАМЕНА ПОШТАНСКИХ САНДУЧИЋА
  ПОСТАВЉАЊЕ ЛЕД РАСВЕТЕ
  ЗАМЕНА УЛАЗНИХ ВРАТА
  ПОПРАВКА ПРИЛАЗНОГ СТЕПЕНИШТА И 
ПОСТАВЉАЊЕ РУКОХВАТА

  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 

Такође, могуће је поднети захтев и за комплетну 
реконструкцију фасаде, крова или лифта које спадају у 
домен, инвестиционог одржавања, а за које ЈП „Градско 
стамбено“ омогућава плаћање на више месечних рата.
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ПОЗИВАМО СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ПЕНЗИОНЕРЕ ДА СЕ ОД 01. СЕПТЕМБРА ПРИЈАВЕ ЗА 
БЕСПЛАТНЕ ИЗЛЕТЕ И РЕКРЕАТИВНО-ЕДУКАТИВНЕ ПРОГРАМЕ!

ОПШТИНА ЗЕМУН, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 20; КОНТАКТ ТЕЛЕФОН 3778-471 и 3778-470
У ПЕРИОДУ ОД 09 ДО 15 ЧАСОВА; ИЛИ У ПРОСТОРИЈАМА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ЗЕМУН ПОЉЕ, БАТАЈНИЦА И УГРИНОВЦИ

Владимир Костић
Члан Већа општине Земун задужен за: 
удружења и националне мањине, месне 
заједнице и предшколске установе.
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Опредељивањем значајног износа 
буџетских средстава за реализацију 
програмских активности удружења 
пензионера, трудимо се да допринесемо 
побољшању квалитета живота наших 
најстаријих суграђана.

Афирмишемо програме који омогућавају 
пензионерима да се друже, да остану витални 
и да учествују у свим оним активностима које 
воле и које им значе. 

У првој половини године подржали смо 
програме који су обухватили бесплатне, 
једнодневне излете, за око 3000 пензионера 
са територије Земуна и са том праксом 
наставићемо и на јесен.

Такође, кроз реализацију пројекта 
„Моја Земунска картица“ омогућили смо 
пензионерима да похађају бесплатну 
школу основне обуке рада на рачунару (60 
полазника), 1500 карата за рекреативно 
пливање у СЦ „Пинки“, термине за стони 
тенис, карте за позоришне представа за „Лето 
на Гардошу“ и многе друге погодности. 
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Спроводећи одговорну политику и водећи 
рачуна о сваком нашем суграђанину, посебно 
нашим најмлађима, Градска општина Земун 
обезбедила је ранчеве за све ђаке прваке. 
За близу 1860 првака који ће похађати 21 
основну школу обезбеђени су ранчеви, који 

садрже пернице, мајице, комплете прибора 
за писање и цртање, свеске, распореде 
часова, похвалнице и водиче за ђака првака 
кроз школу – Прварицу.

Земун има дугу традицију школства. 
Градска општина Земун наставља да улаже у 
инфраструктуру и обезбеђење бољих услова за 
школовање, али истовремено брине о ђацима 
од почетка школовања, пратећи њихов развој и 
награђујући постигнуте резултате.
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У великој сали Градске 
општине Земун уприличена је 
свечаност на којој су најбољим 
ученицима завршних разреда 
основних и средњих школа са 
територије Земуна уручене 
награде. 

За школску 2016/17. годину 
диплому ”Вук Караџић” заслужило 
је 227 ученица и ученика у 
основним и 44 у средњим 
школама. У основним школама 
ове године било је 117 добитника 
награда на републичким и 
међународним такмичењима, а 91 
у средњим.

Честитајући им на постигнутом 
успеху и оствареним резултатима, 
председник Градске општине 
Земун Дејан Матић поручио је: 

”Земунско школство има дугу 
традицију која датира из половине 
18. века. Поносни смо што као 
настављачи те традиције имамо 
квалитетне школе на нашој 
територији и предивне ђаке који 
постижу врхунске резултате. О 
томе сведоче и ваши ванредни 
резултати како у школи, тако и на 
републичким и међународним 
такмичењима. Градска општина 
Земун наставиће да прати ваше 
успехе. Наш задатак је да вам 
омогућимо што боље услове за 
рад, како бисте из године у годину 
подизали границе свог успеха. 
Наставите да нас радујете. Будите 
понос родитељима, професорима 
и Земуну. Желим вам сваку срећу у 
даљем школовању”.

У организацији Регионалног центра за 
таленте и Градске општине Земун, одржана је 
свечана додела диплома младим талентима 
који су освојили награде на републичким 
такмичења у научним областима и за 
истраживачке радове.

На свечаној додели награда укупно 
је додељено девет диплома из области 
истраживачких радова, док је за успехе на 
такмичењима додељено 32 дипломе.

Ове године, по други пут,  општина Земун је 
организовала бесплатни програм припремне наставе, 
са циљем да се ученицима помогне у остваривању 
што бољих резултата на пријемном испиту и упису 
у жељене средње школе. На основу сагласности 
родитеља пријављено је близу 900 полазника наставе, 
од преко 1500 ученика. Ангажовано је 14 наставника, 
који су остварили најбоље резултате, а запослени су у 
земунским основним школама. Програм је обухватао 
припремну наставу из српског језика и математике.

Владимир Стојковић
Члан Већа општине Земун задужен за: 
образовање (основно, средње, 
више и високо).
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Ученици и наставници осам средњих школа из Србије, 
одмеравали  су снаге на Републичком такмичењу у симулацији судског 
процеса. Домаћин овогодишњег такмичења била је вишеструко 
награђивана Правно-биротехничка школа ”Димитрије Давидовић” из 
Земуна.

Такмичаре и госте Земуна на свечаности отварања поздравио је 
председник Скупштине Градске општине Земун Ненад Врањевац. ”Ваше 
професоре посматрајте као златне ћупове, колико год злата из њих да 
украдете они неће бити мање вредни, напротив, што ви богатији знањем 
будете то су они бољи професори били”, рекао је Врањевац.

У целодневном програму, школе из Сремске Митровице, 
Петровца на Млави, Крушевца, Шапца, Ниша, Крагујевца, Београда 
и Земуна бориле су се у категоријама за најбољег судију, тужиоца, 
браниоца, оптуженог, сведока и вештака.

Под покровитељством Савета за безбедност саобраћаја на 
путевима ГО Земун, а у организацији Ауто-мото клуба ”Јединство”, 
одржана је 48. општинска смотра ”Шта знаш о саобраћају” у 
Основној школи ”Светозар Милетић”.

У беспрекорној организацији ђаци из 12 основних школа 
показали су завидно знање из познавања саобраћајних правила 
и спретност у вожњи бицикла на полигону. Награде победницима 
доделио је члан Савета ГО Земун за безбедност саобраћаја на 
путевима и секретар Скупштине ГО Земун Марко Јанковић. 
”Ово је традиционално и редовно такмичење које Савет спроводи у 
складу са Националном стратегијом о безбедности саобраћаја 2015-
2020. На овај начин ГО Земун даје свој допринос у подизању нивоа 
саобраћајне културе и промовоше савесно и одговорно понашање 
свих учесника у саобраћају”, истакао је Јанковић.

Општина Земун била је домаћин Друге 
међународне олимпијаде у менталној аритметици, 
која је одржана 10. јуна у Хотелу ”Југославија”.

Организатор такмичења је Школа менталне 
аритметике ”Малац Генијалац” која се бави развојем 
интелектуалних способности малишана од четврте до 
дванаесте године.

На Другој олимпијади у менталној аритметици ”малци 
генијалци” су доказали да су после само једног семестра 
похађања наставе способни да у веома кратком року 
дођу до резултата основних математичких операција 
сабирања и одузимања више бројева.

Жири је наградио медаљом и дипломом све 
учеснике, а најбољи су понели победничке пехаре.

Александар Шешељ
Члан Већа општине Земун задужен за: 
Канцеларију за младе, омладину, Канцеларију за 
правну помоћ и борачко-инвалидску заштиту.



Д
О

Н
А

Ц
И

ЈЕ У организацији Градске општине Земун, на Видовдан – 
28. јуна, заменик председника Дамир Ковачевић и власник 
фирме ”Мелино Релакс” и почасни грађанин Земуна Милош 
Кљајић уручили су генералном директору Здравственог 
центра Косовска Митровица др Милану Ивановићу комплет 
опрему за 389 болничка кревета. Поред постељине донација 
садржи јастуке и јоргане. Седамдесет комплета је намењено за 
клиничко-болнички центар у Грачаници. Комплете за ове две 
здравствене установе донирале су фирме ”Lesko tex” d.o.o. из 
Лексовца, ”Литекс М” и ”Мелино Релакс”, д.о.о. из Београда.

”Будући да хуманост нема граница, Градска општина Земун 
је у сарадњи са одговорним привредницима припремила 
хуманитарну помоћ болницама у Косовској Митровици и 
Грачаници. На тај начин желимо да покажемо своју немерљиву 
љубав према отаџбини и свим грађанима Србије”, рекао 
је Ковачевић, уз напомену да ће Општина у сарадњи са 
предузетницима наставити са хуманитарним активностима 
широм Косова.

До сада је фирма „Мелино Релакс“, донирала опрему за КБЦ 
„Земун“,  КБЦ „Бежанијска коса“, Дому за одрасла инвалидна 
лица, а у марту ове године и Центру за заштиту одојчади, деце 
и омладине Београд.р дд
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Жељко Корица
Члан Већа општине Земун задужен за: 
социјална питања и 
невладине организације.

Наставили смо и ове године, традицију награђивања 
најбољих полицајаца и ватрогасаца за исказане 
натпросечне резултате у обављању својих дужности, 
спасавању људских живота, сузбијању криминала и 
очувању реда и мира.

Од јануара до јуна награду за најбољег полицајца 
добили су Иван Лазић, Ђорђе Јовановић, Раденко 
Цветић, Милан Божић, Драгана Ђорђевић и Зоран 
Тодоровић припадници Полицијске станице „Земун“.  
Међу ватрогасцима истакли су се: Дамир Вукасовић, 
Александар Ћурчић, Дејан Станковић, Слава Цветковић, 
Бранимир Деспот  и Зоран Зарвић.

Представник Абу Даби телевизије Ахмед Ал Јамахи, 
у сарадњи са амбасадом Уједињених Арапских Емирата, 
уручио је 21. маја петочланој породици Стојанов из 
Земуна хуманитарну помоћ у виду беле технике и малих 
кућних апарата. 
Том приликом је пријатељ из УАЕ истакао да је помоћ, 
која је дарована од стране Црвеног полумесеца УАЕ, 
уручена ”од срца срцу”.

Уручењу донације је присуствовао члан Већа ГО 
Земун Драган Матијевић и посланик Народне скупштине 
РС Душан Тарбук.

Компанија “Рома” донирала је Клиничко болничком 
центру ”Земун” материјал, из свог асортимана, у 
вредности од 600 хиљада динара за реконструкцију дела 
болнице. 
Потписивању уговора о донацији присуствовали су 
Дејан Матић, председник Градске општине Земун, проф. 
др Драгош Стојановић, директор КБЦ ”Земун” и Немања 
Романдић, директор компаније ”Рома компани”. 
”Наш задатак и приоритет је да водимо рачуна о сваком 
грађанину Општине, а резулат је загарантован када 
радимо заједно”, рекао је председник Матић и позвао 
привреднике да следе пример ове компаније како би 
удруженим снагама доприносили побољшању услова 
живота за све грађане Земуна. 
Реновирање одређених делова болнице биће завршено 
до краја 2017. године.

Градска општина Земун реализовала 
је потпројекат Регионалног стамбеног 
пројекта Републике Србије (РСП) на основу 
којег су додељени пакети грађевинског 
материјала за 11 породица из Босне и 
Херцеговине, а који живе на територији 
Земуна.

Заменик председника општине Земун 
Дамир Ковачевић присуствовао је додели 
пакета грађевинског материјала породици 
Јокић и том приликом истакао: ”Земун је 
примио највећи број избеглих и интерно 
расељених лица, у односу на број становника, 
која су формирала домаћинства у насељима 
Алтина, Грмовац, Бусије, Плави Хоризонт и 
Батајница. Наш циљ је да континуираном 
подршком помогнемо избеглим и интерно 
расељеним лицима да се што боље интегришу 
у друштво. Један од корисника овог пројекта 
је наш данашњи домаћин Миле Јокић, родом 
из Кључа, који са породицом већ две деценије 
живи као подстанар. Породичну кућу је почео 
да гради у насељу Грмовац 2007. године и до 
сада није био у могућности да приведе радове 
крају. Грађевински пакети које наши суграђани 
управо добијају помоћиће им да трајно реше 
своја стамбена питања”.

У последњих неколико година, уз подршку 
и разумевање Владе Републике Србије, 
општина Земун је, кроз 19 реализованих 
пројеката, вредности преко милион и сто 
хиљада евра, у грађевинском материјалу и 
програмима економског оснаживања помогла 
преко 300 избеглих и расељених породица, 
чиме је допринела да се трајно реши питање 
избеглих и расељених.
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Поводом обележавања 
Националног дана 
добровољних давалаца крви, 
Градска општина Земун је 
у сарадњи са Службом за 
трансфузију крви КБЦ Земун 
и Црвеним крстом Земуна 
организовала  свечани пријем 
за добровољне даваоце крви.

Том приликом, заменик 
председника Градске општине 
Земун Дамир Ковачевић и 
начелник Службе за трансфузију 
крви КБЦ „Земун“ прим. др сц др 
Весна Либек уручили су признања 
и захвалнице дугогодишњим 
сарадницима за добровољно 
давање крви и за организовање 
акција давалаштва крви. Међу 
добитницима признања су 
Градска општина Земун и 
многобројни представници 
државних институција.

У пратећем делу програма 
који је одржан 13. маја, уз 
присуство многобројних грађана, 
представника Криминалистичко-

полицијске академије, спортиста, 
на Земунском кеју деца школског 
и предшколског узраста исказала 
су умеће и креативност цртајући 
на тему ”Крв живот значи”, а 
сви хумани људи могли су да 
добровољно дају крв мобилној 

екипи Службе за транфузију КБЦ 
”Земун”. Врсни кувари спремили су 
рибљу чорбу и гулаш, а волонтери 
Црвеног крста су посетиоцима 
делили мотивациони материјал 
и упознали их са важношћу 
добровољног давалаштва.
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У циљу превенције рака грлића материце Градска општина 
Земун је у сарадњи са Домом здравља ”Земун” организовала 
гинеколошке прегледе у току марта месеца. Прегледи су 
обављани викендом у Здравственим станицама у Батајници, 
Земуну и Сурчину. Ова акција је била намењена женама које 
су запослене и које нису у могућности да у току радне недеље 
посете лекара.

Општина Земун ће и у наредном периоду наставити да 
иницира овакве и сличне акције како би допринела подизању 
свести грађана о неопходности очувања здравља.

Поводом обележавања Недеље 
превенције повреда у саобраћају, 
Градски завод за јавно здравље у 
сарадњи са Црвеним крстом Београда 
и Агенцијом за безбедност саобраћаја 
организовао је показну вежбу на 
спортским теренима Саобраћајно-
техничке школе Земун.

Ученици су се опробали на симулатору 
судара, у ношењу наочара које симулирају 
пијанство и у усвајању техника пружања 
прве помоћи.

Циљ вежбе је подизање свести о 
значају безбедног понашања у саобраћају, 
јер статистика упозорава да је у прошлој 
години, на подручју Београда близу седам 
хиљада људи повређено у саобраћају, а 
преко сто је изгубило живот.

Драган Матијевић
Члан Већа општине Земун задужен за: 
предузетништво, запошљавање, спорт и 
здравство.
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Градска општина Земун 
је  организовала трибину 
на којој су заинтересовани 
грађани упознати са 
Одлуком о условима 
и начину измирења 
дуговања за потрошњу воде 
корисника прикључених 
на технички неусловне 
мреже које се снабдевају 
водом из градског водовода 
преко прикључака са блок 
водомера.

Председник Градске 
општине Земун Дејан Матић 
поздравио је све присутне 
и истакао да ће Општина 
учинити све што је у њеној 
надлежности како би се 
створили адекватни услови за 
живот грађана.

Све неопходне 
информације у вези са 
решавањем питања растура 
воде грађанима су пружили 
члан Већа Градске општине 
Земун Гаврило Ковачевић, 
извршни директори у ЈКП 
”Београдски водовод и 
канализација” Милорад 
Милошевић и Слободан 
Благојевић, као и Јово Гвоздић 
из ЈКП ”Инфостан технологије” 
и Станислав Кулачин из 
Градске општине Земун.

Грађани који су до сада 
због наведених проблема 
имали велике рачуне за воду 
на Војном путу, у насељима 
Алтина, Земун Поље, Батајница 
и ”13. мај” убудуће ће плаћати 
само потрошену воду. Сви 

заинтересовани грађани који 
попуне формулар стећи ће 
услов за улазак у процедуру 
добијања техничког решења 
за изградњу водоводне мреже.

Новим обрачуном 
потрошене воде биће 
прецизирано шта су грађани 
реално потрошлили. Сви 
корисници који су до сада 
плаћали растур воде биће 
обештећени на тај начин 
што ће им вишак утрошених 
средстава бити урачунат у 
претплату. Како би се овај 
проблем што пре решио, 
Градска општина Земун се 
укључила у финансирање 
техничких решења и 
прављење спискова 
заинтересованих грађана.

Градска општина Земун је и ове године 
организовала традиционалну акцију ”Цветна алеја 
Земуна”, а у сарадњи са ЈКП ”Зеленило Београд” наши 
финалисти учествују и у такмичењу на нивоу Београда 
”За зеленији Београд”.

Завршна свечаност и проглашење победника одржано 
је у фоајеу општине Земун уз присуство учесника и 
бројних гостију. Том приликом председник Скупштине 
ГО Земун Ненад Врањевац рекао је да Градска општина 
Земун, по 17 пут организује ову традиционалну 
манифестацију са циљем да се мотивишу сви грађани 
Земуна како би Земун и Београд били зеленији, чистији 
и лепши. Ове године пријављена су 53 такмичара у 5 
категорија, а додељено је и 7 плакета ван такмичарског 
програма.

Најлепша башта Земуна 
– Владимир Марјановић
Најлепше блоковско зеленило Земуна 
– Снежана Симић
Најлепше школско двориште Земуна 
– ОШ „Горња Варош“
Најлепше предшколско двориште 
Земуна – ПУ „Петар Пан“
Најлепши пословни простор Земуна 
– Кафана „Гардош“
Најлепши балкон Земуна – Милан Кокир
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Градска општина Земун била 
је домаћин доделе признања за 
”Великопоштоване говорнике 
и писаре” и дипломе за ”Мале 
поштоване говорнике и писаре” 
у оквиру акције ”Читалачка 
значка”, коју већ дуги низ година 
организује Библиотека ”Свети 
Сава” и удружење ”Пријатељи 
деце Земуна”.

На конкурсу су учествовале 
основне школе из Земуна и 
Сурчина, а присутним ученицима и 
добитницима признања свечаност 
су улепшали дечији писац Славка 
Петковић Грујичић, која је читала 
одломке из својих популарних прича, 
као и мала флаутискиња Настасија 
Павловић и рецитатор Душан 
Церовић, обоје из Основне школе 
”Мајка Југовића”.

У организацији Министарства за 
пољопривреду и заштиту животне 
средине – Републичка дирекција 
за воде, у партнерству са ГО Земун, 
Кока-кола системом, ЈКП ”Зеленило 
– Београд”, удружењем Младих 
истраживача 
Србије, ГИЗ 
– Немачком 
организацијом 
за техничку 
сарадњу и 
Светским 
фондом за 
природу WWF, 
традиционално 
је обележена 
манифестација 

”Дан Дунава”. Градска општина 
Земун је активно учествовала у 
организацији централне прославе 
која се одржала на Земунском кеју. 
Програм је био конципиран тако да 
су сви учесници имали прилику да 

на различите 
начине 
упознају 
Дунав, да 
сазнају шта 
све баштини 
ова река која 
је увек била 
граница где 
су се културе 
сусретале и 
преплитале.
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Под покровитељством 
Градске општине Земун и 
Туристичког центра Земуна у 
јулу месецу свечано су отворене, 
традиционалне, манифестације 
„Лето на Кеју“ и „Лето на 
Гардошу“.

Дванаесто по реду „Лето на 
Кеју“ одржавало се на Летњој 
позорници Земунског кеја сваког 

петка и суботе. Сви садржају 
су били посвећени малим 
Земунцима кроз књижевне вечери, 
представе, плесне вечери и остале 
интерактивно-едукативне садржаје 
прилагођене најмлађима.

Културна манифестација 
„Лето на Гардошу“ отворена је 
представом „Ко је овде идиот“ у 
извођењу Милана Калинића и 

Срђана Ивановића. И ове године, 
приређени су програми за све 
генерације, у свим извођачким 
жанровима. Недеља и понедељак 
су били посвећени најмлађима, 
а петак и субота одраслима 
кроз представе, монодраме и 
концерте. На овој, шеснаестој по 
реду манифестацији, приказано је 
укупно 35 различитих садржаја.
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Жарко Дроњак
Члан Већа општине Земун задужен за: 
културу, туризам, ЛАП-ове 
и Канцеларију за ЛЕР.

 У организацији АСК ”Земун” и АМКК 
”Speed”, уз учешће бројних спонзора и 
под покровитељством Спортског ауто 
мото савеза Београда, одржан је осми 
по реду ”Земунски рели младости 2017”. 

Најбољим посадама пехаре је уручио 
члан Већа општине Земун Драган 
Матијевић . У генералном пласману, 
победнички пехар је понео Слободан 
Петровић из Земуна, који је возио 

цитроен C2. У релију је учествовало 15 
посада, које су возиле три етапе, почев од 
АСК ”Земун” у Новоградској улици, преко 
Земунског кеја, до фабрике аутобуса 
”Икарбус” и назад, до стартне позиције.

Под покровитељством Градске општине Земун, 
а у организацији Издавачког предузећа ”Траг”, у 
Уметничкој галерији ”Стара капетанија”,одржан је ”22. 
Земунски међународни салон карикатуре”. Отварању 
Салона су присуствовали председник Скупштине 
Градске општине Земун Ненад Врањевац и секретар 
Скупштине Градске општине Земун Марко Јанковић. 

Ове године Салон је презентовао награђене радове 
настале током претходне две деценије, уз посебан 
изложбени део поставке посвећен преминулом 
земунском хроничару и оснивачу Земунског 
међународног салона карикатуре Бранку Најхолду.

Земунски међународни салон карикатуре основан је 
1996. године. Временом је постао културна манифестација 
која превазилази границе држава и континената. У 
протекле две деценије Салон је представио 6.175 аутора 
из 80 земаља и 16.500 карикатура, преко педесет изложби 
у Србији и 23 у иностранству које су промовисале домаће 
карикатуристе.

Општина Земун је, и ове године, омогућила свим 
грађанима бесплатан прелаз преко понтонског моста 
до Великог ратног острва – Лида. Плажа је посетиоцима 
била на располагању сваког дана од 9 до 19 часова, а за 
безбедност посетилаца бриниле су чуварске, спасилачке 
и лекарске екипе. О одржавању и безбедности понтона 
бринули су припадници Војске Србије.

Као и претходних година организовани су различити 
садржаји за све генерације од креативних радионица за 
децу до спортско-културних садржаја. 

Заменик председника ГО Земун обишао је постављање 
понтонског моста и том приликом истакао:“У сарадњи са 
надлежним институцијама обезбеђени су сви услови за 
пријатан боравак на „земунском мору“. Уређена је плажа 
и терени за спортове на песку, доведена је пијаћа вода и 
оспособљени су тушеви, као и угоститељски пултови“.
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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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