


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
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ПРИЗЕМЉЕ
РАДНО ВРЕМЕ: 

Понедељак – петак 
7:30 - 15:30

Суботом  
8:00 - 12:00 

матичар за пријаву смрти

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

ВЛАДАН РАДИКИЋ

Карађорђева 1б, 414-4925

НАТАША ГОВЕДАРИЦА

Булевар Николе Тесле 30, 260-0276

ДАНКА ЦАРИЋ

22. октобра 7, 319-6993

ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ

Светосавска 14, 316-4195

НИНА ШТИГЛИЋ

Карађорђева 2, 219-2505

ВИСОКО ПРИЗЕМЉЕ 

КАНЦЕЛАРИЈА 15

Телефони: 
3778-472; 
3778-473

Радно време: 
понедељак – петак 

9:00 - 14:00

*Само за грађане са територије 

општине Земун

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

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

Општина Земун је 
сходно новом Закону о 
планирању и изградњи 

увела обједињену 
процедуру за издавање 
грађевинских дозвола. 

То конкретно значи 
да су предвиђени 

знатно краћи рокови 
за издавање исправа 

за сваку фазу поступка, 
највише до 28 дана.

 За све додатне 
информације грађани се 

могу обратити на мејл  
gradjevinske.dozvole@zemun.rs  

или на број телефона 
377-85-18.

II СПРАТ 

КАНЦЕЛАРИЈА 77

Телефон: 3778-535

Понедељак – петак 

7:30 – 15:30

kancelarijazavolontere@zemun.rs

Телефон: 

3778-554

Ваша питања можете поставити 

у електронској форми, 

попуњавањем апликационог 

формулара на порталу

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

Улица 

Косовска број 9

Телефон 
062/8019-090

РАДНО ВРЕМЕ: 

Понедељак 
- петак 

7:30 - 15:30

е-mail: 
kancelarijazamlade@zemun.rs

Трећи спрат
Телефон: 2610-369

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

Сајт: www.jpppzemun.rs



Број 333 / Okтобар 2017.

МОЈА 
ЗЕМУНСКА 
КАРТИЦА 

САДРЖАЈ

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ГРАДСКОГ ПАРКА СТРАНЕ 14-15

ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА  СТРАНЕ 6-11

КАНАЛИЗАЦИЈА 
И ТОПЛОВОД  СТРАНЕ 12-13

ОБЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА СТРАНЕ 16-17

ОБРАЗОВАЊЕ СТРАНЕ 18-19

ДОГАЂАЈИ СТРАНЕ 20-31
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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

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. Војни пут
7. Део Угриновачке улице

СТАРО ЈЕЗГРО ЗЕМУНА:
8.  Магистратски трг, 

Господска и Лагумска 
улица

9.  Синђелићева улица
ТРОТОАРИ:
10. Вртларска улица, Земун
11.  Војачка улица, 

Угриновци
12. Фрање Крча

13.  Канализација у улици Рада Кончара, Земун
14.  Канализација код ОШ „Сава Шумановић“, Алтина
15.  Топловод у Банатској улици, Земун

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Асфалтирање сетова улица у насељима:

КАНАЛИЗАЦИЈА И ТОПЛОВОД
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У 2017. ГОДИНИ ОДВОЈЕНА СУ ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ. 
ИЗГРАЂЕНИ СУ НОВИ КИЛОМЕТРИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ И ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ, УЛАГАНО ЈЕ У ДЕЧИЈА 
ИГРАЛИШТА И СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ АЛИ И У ЗГРАДЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА. 
ЦИЉ НАМ ЈЕ ДА И У БУДУЋНОСТИ САЧУВАМО ТРАДИЦИЈУ И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ПО КОЈЕМ ЈЕ ЗЕМУН 
ПРЕПОЗНАТЉИВ, АЛИ И ДА ОБЕЗБЕДИМО СВАКОМ ГРАЂАНИНУ САВРЕМЕНЕ УСЛОВЕ ЖИВОТА.
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16. Првомајска улица, Земун
17.  Парк „Мала Милица Ракић“, Батајница
18.  Порта цркве у насељу Угриновци
19.  Порта цркве у насељу Грмовац
20.  Порта цркве у насељу Шангај
21. Градски парк

22.  Полицијска станица, Земун поље
23.  Предшколска установа, Угриновци
24.  Предшколска установа, Алтина
25. Јавна расвета на више локација
26.  Аутобуска стајалишта 

на више локација
27. Амбуланта у насељу Нова Галеника

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА И 
СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

ОСТАЛИ РАДОВИ
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ПОСЛЕ

ПРЕ ПОСЛЕ

   УГРИНОВАЧКИ ПУТ 33. ДЕО

  ЗИРЕ АДАМОВИЋА

   УГРИНОВАЧКИ ПУТ 6. ДЕО 
КОД БР. 16

  УГРИНОВАЧКИ ПУТ 7. ДЕО

  ОСКАРА ДАВИЧА

   ВОЈНИ ПУТ КОД БР 196

   ВОЈНИ ПУТ КОД БР 253

   ВОЈНИ ПУТ КОД БР 255

Захваљујући доброј сарадњи коју 
општина Земун има са својим грађанима 
и надлежним институцијама, крупним 
корацима идемо ка зацртаном циљу – 
АСФАЛТ У СВАКОЈ УЛИЦИ.

Направили смо Програм уређења улица и 
некатегорисаних путева који обухвата све улице 
на територији Земуна које немају неопходну 
путну инфраструктуру. План нам је да до 2020. 

године велика већина улица има асфалт. 
У претходних 15 месеци асфалтирано је 

преко  100 улица, а већина њих није имала 
никакву инфраструктуру. Уложени су велики 
напори како би се постигли ови резултати, 
а руководство општине Земун ће наставити 
да иницира овакве радове јер они утичу на 
подизање квалитета живота свих грађана 
Земуна.
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Гаврило Ковачевић
Члан Већа општине Земун задужен 
за: саобраћај, зелене површине, 
водовод и канализацију.

  РАНИЛУШКА
  ВОЈЛОВАЧКА
  ЖИВОЈИНА ЋУЛУМА
   СТАЗА ПОРЕД ШКОЛЕ 
И ОБДАНИШТА

   ЗАВРШЕНА 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ТРОТОАРА У УЛИЦИ 
ФРАЊЕ КРЧА

ПРЕ ПОСЛЕ
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   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

ПРЕ

ПРЕ

ПРЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
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   АДАМА 
ПРИБИЋЕВИЋА

   СТАНКА КОРАЋА

   ТРАНДАФИЛА ДУКЕ

   ЖИВКА 
СТОЈСАВЉЕВИЋА

   БОГДАНА 
СТОЈСАВЉЕВИЋА

   ПРОТЕ МИХАИЛА 
ПЕЈИЋА

   ДР ЛАЗА КОСТИЋА

   МОЈСИЈА 
ЛАЗАРЕВИЋА

   ГАВРА РОДИЋА

   НОВА 38.

   НОВА 9.

   НОВА 27.

   НОВА 39.

   НОВА 14.

   99. ПАЛИХ БОРАЦА

   ЗЕМУНСКА 22. ДЕО

   ЗЕМУНСКА 23. ДЕО

   ЗАВРШЕНА 
ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА 
У ВОЈАЧКОЈ УЛИЦИ

ПРЕ

ПРЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
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Градски менаџер Горан Весић, главни градски 
урбаниста Милутин Фолић и домаћин, заменик 
председника Градске општине Земун Дамир 
Ковачевић, обишли су обновљени Магистратски 
трг и пешачку зону у центру Земуна.

Заменик председника Градске општине Земун 
Дамир Ковачевић нагласио је да Општина има 
одличну сарадњу са Градом Београдом, и да је 
управо резулат те сарaдње видљив на уређењу 
централне зоне Земуна, односно Господске улице и 
Магистратског трга. 
”Поред центра Земуна, ради се у свим деловима, тако 
да је у току изградња вртића у Алтини, канализационе 
мреже у Батајници, као и секундарне водоводне 
мреже у Грмовцу. На путној инфраструктури се ради 
континуирано, што је потврда да се држимо стратегије 
равномерног развоја свих делова Земуна”, истакао је 
Ковачевић.

Градски менаџер Горан Весић рекао је да је 
Град Београд за радове на уређењу центра Земуна 
издвојио око 120 милиона динара и да постоје 
планови да се у следећој години на бољи начин 
искористи простор Великог трга на којем се налази 
привремена пијаца.

Чланови Већа Градске општине 
Земун Гаврило Ковачевић, Драган 
Матијевић и Предраг Јевремовић, 
градски менаџер Горан Весић 
и члан Градског већа Стево 
Таталовић обишли су  радове на 
реконструкцији Угриновачке улице 
у Земуну, на делу од Ивићеве до 
Новоградске. 
Догађају је присуствовао и 
директор ЈКП ”Београд-пут” Иван 
Тејић.

”Захваљујући доброј сарадњи 
Градске општине Земун и Града 
Београда у последњих 15 месеци 
на територији општине Земун 
асфалтирано је више од 100 улица. 
Решавање системског проблема 
некатегорисаних путева, којих је 
у једном моменту у Земуну било 

320, биће настављено у наредном 
периоду, с тим да ће акценат, осим 
путне инфраструктуре, бити стављен 
и на тротоаре који су пропали”, рекао 
је Ковачевић.

 Весић је истакао да је 
Угриновачка једна од 150 улица 
које се раде у Београду, да је током 
ове године урађено 86 километара 
путева, док ће до краја године бити 
уређено око 100 километара улица у 
престоници.  
Он је прецизирао да је Град Београд 
у овој години из буџета издвојио око 
три милијарде динара, а најмање 
половина од тог износа капиталног 
буџета намењеног београдским 
општинама (милијарду и триста 
милиона) уложена је у поправку 
некатегорисаних путева.

ббббббббићићићћићћћћћићићеееее нананаанаанаастстттттттававававављељљеељељељ ннно уууу ннааараредедеднононооомммм
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Након уређења Господске 
улице, Магистратског 
трга и Лагумске радови су 
настављени у Синђелићевој 
улици. 

Узимајући у обзир да је 
Синђелићева улица била у 
веома лошем стању, општинско 
руководство је уложило 
велике напоре и радови на 
комплетној санацији калдрме се 
приводе крају. Поред ове улице 
планирана је реконструкција 
и улица Сибињанин Јанка и 
Гробљанске до краја ове године, 
уколико временски услови то 
буду дозволили. У 2018. години 
настављамо са уређењем старог 
језгра Земуна радовима на 
санацији  Његошеве улице у 
правцу према ресторану „Шаран“.

рјјј р у р д
цицијији  ЊеЊегогошешевеве уулилицеце ууссссасссасас нанацц
цуцуцу ппреремама ррресестотораранунунуу„„ШаШараран“..прпрпрпрпррпрпрпрпррравава
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Заменик председника 
Градске општине Земун Дамир 
Ковачевић са сарадницима 
и градоначелник Београда 
Синиша Мали обишли су радове 
на изградњи дистрибутивне 
топловодне мреже у Банатској 
улици.

Изградњом топловода 
у дужини од 1250 метара у 
Банатској улици Јавно комунално 
предузеће ”Београдске електране” 
наставља реализацију пројекта 
топлификације дела општине Земун 
– Горњи град. Поред прикључења 
насеља ”Земунска капија”, на систем 
даљинског грејања биће омогућено 
прикључење значајног броја 
постојећих објеката, као и објеката 
који су у изградњи.

”Земун је данас, попут Београда, 
једно велико градилиште. 
Јединственом политиком Владе 
Србије и локалне самоуправе 
заједно радимо на обезбеђивању 
бољег квалитета живота свих 
грађана Земуна. Сваки нови метар 
асфалтиране улице, топловодне, 
водоводне и канализационе 
мреже веома је важан и од те 

политике нећемо одустати. То се, 
наравно, односи на све делове 
Земуна, чиме показујемо да нам 
је стало до равномерног развоја 
општине”, рекао је Ковачевић, 
и том приликом се захвалио 
градоначелнику Синиши Малом 
и ЈКП ”Београдске електране” на 
доприносу у побољшању квалитета 
животне средине и услова живота у 
Градској општини Земун.

”Велике инвестиције од 
нас захтевају да побољшавамо 
инфраструктуру у околини. Зато 
се боримо за свако градилиште 
у Београду. Из године у годину 
инвестираћемо све више. Сваки 
грађанин Београда, где год да живи, 
мора да има прикључак на воду и 
канализацију, асфалт и прикључак 
на електране. После завршетка 
ових радова свако домаћинство ће 
моћи да се прикључи на топловод”, 
рекао је градоначелник Синиша 
Мали.

Овим пројектом ЈКП 
”Београдске електране” доприносе 
да се смањи број кућних ложишта. 
Вредност инвестиције је 123 
милиона динара. 
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Председник Градске општине Земун Дејан Матић обишао 
је радове на реновирању објекта Дома здравља ”Земун” – 
Амбуланта Нова Галеника, која се назали у улици Момчила 
Радивојевића 34. Реновирање се обавља захваљујући 
привредном друштву ”Bomax” из Суботице, које се као 
друштвено одговорна компанија обратило Градској општини 
Земун у намери да донира реконструкцију објекта од 
друштвеног значаја за грађане Земуна.

Ослушкујући потребе грађана Градска општина Земун је 
предложила да се комплетно реновира објекат амбуланте у 
насељу Нова Галеника. Уговор о донацији склопили су ово 
привредно друштво и Дом здравља Земун.

”Градска општина Земун има дугу традицију сарадње са 
привредницима који су увек спремни да донацијама помогну у 
унапређењу пружања услуга здравствене и социјалне заштите 
наших суграђана. Само у овој години имали смо успешну 
сарадњу са привредницима који су донирали реконструкцију 
здравствених објеката или донирали опремање соба у којима 
леже пацијенти”, рекао је Матић, позивајући и друге одговорне 
компаније да следе овај пример.

Обиласку почетка радова присуствовала је и директорка 
ДЗ Земун др Ксенија Узуновић, као и представници привредног 
друштва ”Bomax”.

Обавештавамо грађане да ће до завршетка радова 
здравствену заштиту моћи да остваре у објекту Здравствене 
станице – Уред, Улица Авијатичарски трг 7, Земун.

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.
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Председник Градске 
општине Земун Дејан Матић са 
сарадницима, градоначелник 
Града Београда Синиша Мали 
и директор ЈКП ”Зеленило – 
Београд” Слободан Станојевић 
обишли су радове на 
комплетној реконструкцији 
Градског парка у Земуну.

Радови који ће бити завршени 
до краја године вредни су 60 
милиона динара и односе се 
на поправку пешачких стаза, 
ревитализацију зелених 
површина и замену парковских 
мобилијера.

Градоначелник Синиша Мали је 
рекао да је ово један од најлепших 

паркова Београда и да ће, поред 
ових радова, све три чесме бити 
у функцији, да ће бити осветљени 
споменици, а малишани ће добити 
још једно игралиште.

Председник Градске општине 
Земун Дејан Матић истакао је да 
радови на уређењу Земунског парка 
показују како се великим трудом 
и радом предлози и иницијативе 
грађана реализују на терену.

”Захваљујући озбиљним 
уштедама као одговорна власт 
успели смо да обезбедимо 
средства, како би грађанима 
Земуна овај парк поново 
претворили у зелену оазу на 
коју ћемо бити поносни. Није 

ово једини пројекат који је 
припремљен, нити реализован, 
када су у питању становници 
централног дела Земуна. Овде се 
никада није више радило, него 
данас. Имамо најлепшу пешачку 
зону после реконструкције 
Господске улице и Магистратског 
трга, ради се на реконструкцији 
Синђелићеве улице, планирани су 
радови и у улицама Сибињанин 
Јанка и Гробљанској, спремамо 
документацију за уређење фасада. 
Вредно радимо како би Земун 
постао лидер у туризму у овом 
делу Европе. Све то показује да 
равномерно развијамо Земун, да 
водимо рачуна да задовољимо 
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ЕОпштина Земун привела је крају пројекат „Земунска ЕКО 

ПАТРОЛА“. У складу са својим надлежностима уредили смо зелене 
површине које нису у систему редовног одржавања градских и 
републичких предузећа, а нису ни у приватном власништву.

Захваљујући одличној 
сарадњи коју општина има са 
својим суграђанима решена је 
већина проблема запуштених и 
неуређених зелених површина 
од центра Земуна до периферних 
насеља.

Узимајући у обзир пријаве 
грађана, као и уочене проблеме 

приликом обиласка терена, 
учинили смо да Земун постане 
лепше и уређеније место за живот. 

Руководство општине Земун 
пронашло је начин да не бежи 
од проблема грађана већ да их 
решава, тако да ће се овакве 
активности наставити и у 
будућности.

потребе грађана не само рубних 
делова, већ и самог центра, који 
ће после свих ових радова, добити 
нови сјај”, рекао је Матић.

Градски парк је најзначајнија 
зелена површина у општини са 
близу 80 хектара. Формиран је 
крајем 19. века. Поред зелене 
оазе и 15 стабала под заштитом 
државе, у градском парку су 
и историјски споменици, две 
цркве, православна и католичка, 
Земунска гимназија, Основна 
школа ”Мајка Југовића”, 
Пољопривредни факултет, 
многобројне скулптуре, што све 
заједно представља историју 
Земуна у малом.
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Потпредседник Владе 
Републике Србије и министар 
унутрашњих послова др 
Небојша Стефановић и 
директор полиције Владимир 
Ребић посетили су Полицијску 
станицу Земун и том приликом 
се упознали са пројектним 
активностима на превенцији 
вршњачког насиља које 
спроводи Градска општина 
Земун и радом савременог 
мониторинг центра. Добри 
домаћини министру били су 
председник Градске општине 
Земун Дејан Матић, са 
сарадницима, као и начелник 
Полицијске станице Земун 

Жељко Бура и командир Драган 
Поповић.

Током посете министар Стефановић 
је имао прилику да се упозна са 
пројектом превенције вршњачког 
насиља под називом ”Безбедна школа”, 
који Градска општина Земун спроводи 
у свим земунским основним школама 
у сарадњи са Полицијском станицом 
Земун.

Систем видео надзора школа 
умрежен је у мониторинг центар 
Полицијске станице Земун. На 
систему интензивног праћења раде 
обучени полицијски службеници 
који су упућени у техничке 
карактеристике система. Системом 
видео надзора покривено је 20 

школа, и то 24 часа седам дана у 
недељи. Овај смарт аналитички 
софтвер је аутоматизован и има 
могућност надградње, што значи 
да може да покрива поред школа 
и школских дворишта, паркове, 
игралишта и друге локације које 
могу да буду потенцијално ризичне. 

Министар Стефановић је 
изразио задовољство што је 
био у прилици да испрати добру 
иницијативу Градске општине 
Земун и полиције којa ће 
побољшати безбедност ученика 
током боравка у школи и нагласио 
да овако успешни модели треба 
да се пресликају на све средине у 
Србији.
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Владимир Стојковић
Члан Већа општине Земун задужен за: 
образовање (основно, средње, 
више и високо).

Председник Градске општине Земун Дејан 
Матић са сарадницима присуствовао је почетку 
реализације пројекта превенције вршњачког 
насиља који је започет у ОШ ”Бранко Радичевић” у 
Батајници.

У свим основним школама на територији општине, 
почев од 15. септембра, па до краја децембра 
2017. године, Градска општина Земун у сарадњи са 
Полицијском станицом Земун организује позоришне 
представе за ученике под називом ”Онај ко се 
лема другаре нема”, коју изводе глумци окупљени 

у Удружење грађана ”Чича Мичино позориште”. 
Представа је авантура-мјузикл едукативног карактера, 
оријентисана на борбу против насиља. 

”Ђачко доба се одувек сматрало најлепшим 
периодом у животу човека, а локална заједница 
ће учинити све што је у њеној моћи да тако буде и 
надаље. Будући да је школа једно од места у којем 
се догађа вршњачко насиље, веома је важно да се 
подрже све активности усмерене на едукацију и 
превенцију злостављања међу малолетницима, а у 
циљу проналажења начина и стратегија да се деца 
заштите. Превазилажење овог проблема треба да се 
базира на позитивним вршњачким односима као што 
је пријатељство међу младима”, рекао је Матић.

Ученици су после представе добили едукативни 
материјал и распореде часова, које су за њих 
припремили Полицијска станица Земун и Градска 
општина Земун. Присутни полицајци су били спремни 
да дају одговоре на свако питање ученика у вези ове 
теме. 
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Спроводећи одговорну 
политику и водећи рачуна о 
нашим најмлађим  Земунцима, 
општина Земун, обезбедила је 
ранчеве и школски прибор за 
сваког првака.

Председник ГО Земун 
Дејан Матић обишао је већину 
основних школа, где је са ђацима 
првацима, родитељима, бакама, 
декама и наставницима поделио 
радост првог школског дана. Том 
приликом је поручио: ”Драги 
ђаци прваци, честитам вам 
полазак у школу. Будите добри 
ђаци, учите, будите вредни и 
креативни. Знање је капитал 
за цео живот, знање отвара сва 
врата, као и лепа реч. Зато будите 
добри другови, уважавајте своје 
наставнике и будите понос својим 
родитељима, бакама и декама и 
Земуну“.
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Александар Шешељ
Члан Већа општине Земун задужен за: 
Канцеларију за младе, омладину, Канцеларију за 
правну помоћ и борачко-инвалидску заштиту.

У сарадњи са Земунском гимназијом општина Земун 
је организовала час грађанског васпитања за ученике 
3 разреда. Ђаци су добили промотивни материјал са 
основним информацијама о Општини, а секретар СО Земун 
Марко Јанковић упутио их је у систем функционисања 
локалне самоуправе. 

Том приликом су обишли и новоотворени простор 
Канцеларије за младе који се налази у Косовској улици број 9.

У сарадњи са Предшколском 
установом „Др Сима Милошевић“, 
општина Земун покренула је 
пројекат под називом „Упознајмо 
локалну заједницу“

Прве групе малишана посетили 
су Градску општину Земун. Имали су 
прилику да буду у улози одборника 
и руководства општине, као и да 

дискутују о њима важним темама. 
Обишли су и Полицијску станицу Земун 
где су се дружили са полицајцима, а 
дан су завршили на Земунском кеју, 
хранећи лабудове и учећи шта за еко 
систем Земуна значи највећа европска 
река Дунав.

Њихов домаћин је био помоћник 
председника ГО Земун Милан 

Милисављевић који је том приликом 
истакао да захваљујући овом 
пројекту најмлађи суграђани имају 
прилику да упознају општину  у којој 
живе, без обзира на њихове године, 
али и да буду сарадници које ће 
општинско руководство пажљиво 
слушати и излазити у сусрет њиховим 
потребама.
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Председник Градске општине Земун Дејан Матић 
са сарадницима и директор ЈКП ”Градске пијаце” 
Иван Сочо присуствовали су манифестацији ”Дечија 
пијаца” на Великом тргу.

Сплетом народних игара присутне су забављали 
КУД-ови ”Лена”, ”Јана”, ”Батајница” и ”Бранко 
Радичевић”, а љубитељи класике су могли да уживају у 
наступу ученика из Музичке школе ”Коста Манојловић”. 
Друштво пријатеља деце Земуна је приредило 
изложбу на отвореном, док je Удружење ”Мали 
кувар” у радионици ”Бакине тајне” учило малишане 
добробитима природне исхране, како се меша погача 
по рецептима из различитих крајева Србије и како 

се украшава посуђе. У програму су учествовали и 
ученици млађих разреда земунских основних школа, 
као и малишани из Предшколске установе ”Др Сима 
Милошевић”, који су приказали своје рукотворине и 
најлепше цртеже.

Музеј града Београда је приредио радионице Кључеви 
писма, Глогољење, Чаролија пиротског ћилима, Оштро око и 
Веште руке. Деца су имала прилику да пишу старим писмима 
– хијероглифима и глагољицом, да боје шаре са пиротских 
ћилима и да слажу слагалице – фотографије старог Земуна.

Сви који воле спорт могли су да се окушају у стоном 
тенису, тенису и шаху на отвореном.

Основци из Ријеке, Костајнице и других места 
Републике Хрватске са својим вршњацима из Земуна 
учествовали су у Летњој школи српског језика, историје 
и културе ”Свети Сава”. 

Председник Градске општине Земун Дејан Матић рекао 
је да је Општина са задовољством прихватила да буде 
покровитељ ове летње школе која се реализује у сарадњи са 
Удружењем ”Културна заједница Батајница”, које је иницирало 
овај програм. Малишани су обишли Земунски кеј, Магистратски 
трг, Николајевску цркву, Миленијумски споменик на Гардошу, 
Богородичину цркву, Земунски парк и Велико ратно острво. 
Имали су прилику да бораве и у новоотвореном простору 
Кацеларије за младе Градске општине Земун, где су се 
упознали са активностима које су управо намењене њиховом 
узрасту. Градска општина Земун је за полазнике Летње школе 
обезбедила и рекреативно пливање у СКЦ ”Пинки”, као и да 
уживају у представи у оквиру ”Лета на Гардошу”.
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Савет Градске општине Земун за безбедност 
саобраћаја на путевима и Ауто мото савез Београда 
организовали су још једно у низу предавања под 
називом ”Буди паметан, одговоран, културан…возач”.

Предавач са Саобраћајног факултета професор др Борис Антић 
одржао је предавање намењено првенствено младим возачима, 
али и свим учесницима у саобраћају. Предавању су присуствовали 
земунски средњошколци и полазници ауто-школа.

Председник Скупштине ГО Земун и Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима Ненад Врањевац нагласио је да 
Градска општина Земун континуирано ради у области 
безбедности саобраћаја, у подизању нивоа саобраћајне 
културе.

У организацији Градске општине 
Земун, 26. октобра одржана је 
трибина ”Промоција употребе 
заштитних система – сигурносног 
појаса и дечијег аутоседишта у 
циљу превентиве у саобраћају”.

Председник Скупштине Градске 
општине Земун и председник Савета 
за безбедност саобраћаја на путевима 
Ненад Врањевац одржао је пригодно 
предавање о активностима Савета 
на пољу безбедности у саобраћају, а 
затим је са в.д. директорком Агенције 
за безбедност саобраћаја Јасмином 
Милошевић и секретаром Скупштине 
Градске општине Земун и чланом 
Савета за безбедност саобраћаја на 
путевима Марком Јанковићем уручио 
земунским породиљама сто дечијих 
аутоседишта.

”Наша обавеза је да радимо на 

подизању нивоа саобраћајне културе 
и на достизању циљева Стратегије 
Републике Србије о безбедности 
саобраћаја, а то је да до 2020. године 
ниједно дете не погине у саобраћају, 
да се број погинулих и повређених 
смањи за 50 одсто. Данас су овде 
са нама млади људи и родитељи 
који имају посебну одговорност 

да правилно користе дечија 
аутоседишта“, истакао је Врањевац.

После теоријске обуке о употреби 
аутоседишта, представнице Удружења 
”Родитељ” Марија Кончар и Зорица 
Момчиловић демонстрирале су 
постављање дечијег аутоседишта 
и правилно везивање појасева у 
аутомобилу. 
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Од 01. септембра општина Земун организује бесплатне 
једнодневне излете за пензионере са своје територије. Водећи 
одговорну политику, руководство општине Земун  определило 
је значајан износ буџетских средстава за програмске активности 
удружења пензионера чиме је дат велики допринос подизању 
квалитета живота наших најстаријих суграђана.

Председник општине Земун Дејан Матић, са сарадницима, испратио 
је на једнодневне излете преко 4.000 пензионера и уверио се да овакав 
вид активности омогућују пензионерима добро дружење и упознавање 
Србије. 
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Владимир Костић
Члан Већа општине Земун задужен за: 
удружења и националне мањине, месне 
заједнице и предшколске установе.

ПЕНЗИОНЕРИМА СУ НА 
РАСПОЛАГАЊУ 4 ДЕСТИНАЦИЈЕ:

  ОПЛЕНАЦ – АРАНЂЕЛОВАЦ – ТОПОЛА

  ФРУШКА ГОРА И СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

  ЕТНО СЕЛО „МОРАВСКИ КОНАЦИ“ И 
МАНАСТИР КОПОРИН

  ДВОРАЦ ФАНТАСТ, ЗАДУЖБИНА 
ПОРОДИЦЕ ДУНЂЕРСКИ

Сви заинтересовани пензионери могу и у 
наредном периоду да се пријаве за бесплатне 
програме у Градској општини Земун, канцеларија 
број 20 и у Месним заједницама Земун поље, 
Батајница и Угриновци.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ 
011/3778-470 и 011/3778471
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Председник општине Земун 
Дејан Матић организовао је, 
крајем септембра, први у низу 
пријем за земунске пензионере. 
Овим пријемом је најавио да 
ће сваког уторка организовати 
„Сат разговара за најстарије“

Председник Матић отворио је врата свог 
кабинета за све земунске пензионере како би 
кроз разговор, размену искустава, предлоге, 
сугестије али и критике на најбољи начин 
увидео које су потребе најстаријих суграђана 
и на који начин општина може да утиче на 
подизање квалитета живота свих њих.

ПОЗИВАМО СВЕ СТАРИЈЕ 
СУГРАЂАНЕ ДА СЕ ЗА 

РАЗГОВОР СА 
ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ 

ПРИЈАВЕ НА ТЕЛЕФОНЕ 
011/3778-470 

и 011/3778-471

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

Председник Градске општине Земун Дејан 
Матић и Министар за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Зоран Ђорђевић присуствовали 
су изложби и промоцији првог каталога ”О’рук 
производа”, које су приредили корисници Дома 
пензионера ”Бежанијска коса”.

У овој радионици ствара преко три стотине бака 
и дека, чланова дневних центара и клубова за старије 
Геронтолошког центра Београд. За непуне три године 
створили су на стотине уникатних производа за децу 
и одрасле. Једина сврха рукотворина које су створили 
преданим радом је да улепшају свакодневицу – да 
обрадују сваког у чије руке дођу, заголицају машту, привуку 
неоткривене креативце и пренесу поруку љубави.

У оквиру радионице производе се и аутентични 
еколошки предмети хеклани од рециклираних кеса 
и плетене торбе од папира. Удруживањем чланова 
”О’рук” негују се и чувају од заборава аутентичне 
вештине традиционалних ручних радова и подстиче 
имплементација концепта активног старења.

Поводом 1. октобра – Међународног дана старијих 
особа, председник Градске општине Земун Дејан Матић и 
секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић 
обишли су  Дневни центар и клуб за старије ”Драгиша Ћирић” 
у Земуну.

У срдачном разговору са директорком Геронтолошког центра 
Београд Сузаном Мишић и корисницима клуба, представници 
општине Земун и града Београда су истакли да није само овај датум, 
нити дан оснивања овог клуба повод за посету, већ намера да се 
кроз стални дијалог са старијим суграђанима сазна како проводе 
време, да се донесу поклони и кроз дијалог као прави сервис 
грађана буде од помоћи. 

Будући да је простор клуба у Бежанијској улици мали за 
одржавање свих радионица које старији суграђани намеравају да 
оснују, као и да је удаљен онима који живе у периферним деловима 
општине, Градска општина Земун ће на инцијативу пензионера до 
краја године уступити Геронтолошком центру Београд, односно 
Радној јединици Дневни клубови и центри адекватан простор у 
Батајници. 

Поводом спровођења Јавног рада ”Помоћ старима”, који 
организује Градска општина Земун у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање, председник Гo Земун Дејан Матић 
и заменик директора Националне службе за запошљавање 
Драган Сикимић посетили су корисницу услуге Снежану 
Вућићевић.

У оквиру Јавног рада ”Помоћ старима”, четири месеца 
ангажовано је пет радно способних корисника новчане социјалне 
помоћи, лица са ниским квалификацијама и технолошких вишкова, 
којима је обезбеђена одговарајућа месечна накнада за обављени 
посао – помоћ за 24 старија суграђања у обављању њихових 
свакодневних послова, као и накнада за превоз.
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Стеван Родић
Члан Већа општине Земун задужен за: 
имовину, привреду, пољопривреду, 
водопривреду и заштиту животне средине.

Програмом УНДЕРГРАД – тајне 
земунског подземља завршена 
је овогодишња манифестација 
”Дани европске баштине”. Градска 
општина Земун је и ове године 
у 14 програма, од 15. септембра 
до 2. oктобра, садржајно и 
иновативно одговорила на задату 

тему ”Наслеђе и природа – лепеза 
могућности”, са циљем да се 
скрене пажња широј јавности на 
очување и заштиту како природне, 
тако и културне баштине.

Управо један такав програм – 
УНДЕРГРАД, разговор о лагумима, 
ходницима и тајним одајама подземног 

Земуна и Београда привукао је 
многобројну публику коју су кроз 
тајне подземља вешто водили Раде 
Милић, археолог из Центра за урбани 
развој, Миодраг Симовић, студент 
антропологије и истраживач из 
организације Урбекс Србија и Недељко 
Ковачић, редитељ.

У ОКВИРУ ДАНА ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ ОРГАНИЗОВАНИ СУ И СЛЕДЕЋИ ПРОГРАМИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
„ДУНАВ-РЕКА САРАДЊЕ“

Конференција је имала за циљ промоцију великих 
пројеката и пројектних идеја у области одрживог 
коришћења природних и културно-историјских ресурса у 
региону Дунава, дајући примере из светских искустава.

ИЗЛОЖБА „АЛЕРГЕНЕ БИЉКЕ“
Изложба је пратила тему овогодишњеих Дана европске 

баштине „Наслеђе и природа – лепеза могућности“ и 
спојила је лепо и корисно, јер алергене биљке представљају 
озбиљан здравствени проблем о којем су се грађани 
могли додатно информисати. Аутори изложбе су Мирослав 
Јовановић, др Марко Несторовић и Александар Стојановић.

ПРОГРАМ „ДОБРО ДРВО“
У сарадњи са Заводом за заштиту природе, ЈКП „Зеленило 

Београд“ и Пољопривредним факултетом одржан је програм 
„Добро дрво“. У Градском парку бројној групи грађана о 
заштићеним ретким и занимљивим врстама дрвета говорили 
су Лука Тубић из „Зеленила“, проф.др Ана Вујошевић и проф.др 
Дејан Ђурпвић са Пољопривредног факултета.

У СЛАВУ ВИНОВЕ ЛОЗЕ
Уметничкој галерији ”Стара капетанија” одржана 

је радионица ”У славу винове лозе”, као саставни део 
програма Дани европске баштине. Уметница Снежана 
Свечак и кустос галерије Бранка Милутиновић, поред приче 
о старој земунској виновој лози која се налази у Господској 
бр. 4, упознали су децу свих узраста са техником израде 
орнамената и оригамија.

ПРИРОДА ЈЕ ЖИВОТ
У препуној читаоници земунске библиотеке ”Свети Сава” 

одржано је предавање и интерактивна радионица ”Природа 
је живот”.

Како се и зашто загрева планета на којој живимо, како 
се може сачувати њен екосистем, како се човек може 
адаптирати на климатске промене којима је изложен, 
шта човечанство предузима како би смањило загађења 
и емисију гасова који стварају ефекат ”стаклене баште”, о 
свему овоме и на многа питања ученика батајничке ОШ 
”Бранко Радичевић“, ОШ ”Михајло Пупин” и ПБШ ”Димитрије 
Давидовић” одговарали су др Вадимир Ђурђевић из 
Института за метеорологију Физичког факултета и др Ана 
Вуковић са Пољопривредног факултета.
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Драган Матијевић, члан Већа 
општине Земун, 26. септембра 
положио је венац на споменик 
палим борцима у ратовима од 
1990 – 1999. године.

У присуству грађана Земуна, 
помену су присуствовали 
породице погинулих, 
представници борачких и 
инвалидских удружења и минутом 
ћутања одали почаст настрадалим 
учесницима у рату.

Дан ослобођења Земуна 
у Другом светском рату – 22. 
октобар, обележен је полагањем 
венаца и одавањем поште 
ослободиоцима на платоу код 
Споменика палим борцима од 
1941. до 1945. године.

У име Градске општине Земун 
венац је положио помоћник 
председника Градске општине 
Земун Милорад Радуловић, 
као и представници градског и 
општинског одбора СУБНОР-а, 
борачких удружења и грађана 
Земуна.

У пригодном програму 
су учествовали ученици ОШ 
”Светозар Милетић”, који су 
приредили рецитал инспирисан 
Народноослободилачком борбом.

Светковање Заветне славе 
општине Земун Воздвижењa 
Часног Крста – Крстовданa, 
почело је литургијом у 
Храму Светог оца Николаја 
Мирликијског. Свету архијерејску 
литургију служили су 
архијерејски намесник протојереј 
ставрофор Божо Бакајлић и 
многобројно свештенство.

Литија предвођена свештенством 
прошла је земунским улицама све 
до општинског здања где је обављен 
обред сечења славског колача. 
Протојереј ставрофор Божо Бакајлић 
је окупљеним верницима прочитао 
славску честитку Његове светости 
патријарха српског Господина 
Иринеја, а затим се грађанима обратио 
председник Градске општине Земун 

Дејан Матић: ”У слави Крстовдана-
великог празника, у слави крста 
– истине којом почиње нова ера 
човечанства, данас се окупљамо, 
и то у најлепшој традицији нашег 
народа. Загледани у будућност у духу 
светосавља ми поносно идемо напред. 
Желим вам здравље и сваковрсно 
благостање. Честитам заветну славу, 
да је у миру прослављамо још много 
година”.

Председник општине Дејан 
Матић, руководство општине Земун 
и кума славе директорка Института 
за кукуруз ”Земун Поље” др Бранка 
Кресовић имали су посебну част да 
угосте грађане Земуна, представнике 
политичких странака, верских 
заједница и многобројне угледне 
званице.
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Жарко Дроњак
Члан Већа општине Земун задужен за: 
културу, туризам, ЛАП-ове 
и Канцеларију за ЛЕР.
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Под покровитељством Градске 
општине Земун, Секретаријата 
за културу и Канцеларије за 
младе и сарадњу са удружењима 
Града Београда, а у организацији 
Клуба младих Земун на препуном 
Великом тргу одржан је Земунски 
отворени фестивал у оквиру 
кога су била приказана најновија 
филмска остварења. На церемонији 

отварања представили су се 
стипендисти Фонда за младе 
таленте Града Београда.

Фестивал је отворио председник 
Градске општине Земун Дејан 
Матић и том приликом рекао да је 
Земун, у три дана колико фестивал 
трајао престоница европске 
кинематографије. 

Фестивал је почео пројекцијом 

изузетног остварења нашег 
најнаграђиванијег филмског 
ствараоца Емира Кустурице ”На 
млечном путу”, а публика је имала 
прилику и да ужива у филмовима 
из Мађарске, Бугарске, Македоније, 
Црне Горе, Италије, Шведске, Данске, 
Холандије, Кипра и у антологијском 
остварењу југословенске 
кинематографије ”Скупљачи перја”.

Делегација братског града Офенбаха боравила 
је у радној посети Градској општини Земун у 
оквиру реализације пројекта ”Партнерства 
одрживог развоја локалних самоуправа” који 
спроводи агенција ”Глобални ангажман”, а 
финансира Савезно министарство за привредну 
сарадњу и развој суфинансирајућих Савезних 
покрајина Републике Немачке.

Њихови домаћини, пројектни тим Градске 
општине Земун Владимир Костић, члан Већа ГО 
Земун, Тања Кукобат, координатор пројектног 
тима и Бранкица Дурковић, начелник Одељења 
за финансије ГО Земун, упознали су госте са 
планираним активностима.

У четири дана, пројектни тим Офенбаха и Земуна, 
радио је на усаглашавању методологије остварења 
циљева одрживог развоја Агенде 2030, са фокусом на 
инклузију и повећање запослености.

Удружење грађана ”Динарци”, под покровитељством 
Градске општине Земун организовало је  на Земунском кеју 
манифестацију ”Крајина Земуну с љубављу”.

Обичаје, културу и богатство завичајне културе Крајишника 
који живе у Земуну на најбољи начин су представила културно 
– уметничка друштва ”Ћирило и Методије”, ”Бусије” и ”Бранко 
Радичевић”, женска певачка група ”Петрова гора Кордун”, 
изворна певачка група ”Корјени”, изворна група ”Подинарци”, 
народни гуслар Владо Руњо, песник Милош Бајић, певач Милан 
од Динаре и ”Чувари Христовог гроба”.

Уз богат културно – уметнички програм представљена је 
широка палета традиционалних јела и пића Крајине, која су 
имали прилику да дегустирају сви посетиоци манифестације, 
као и народних ношњи, књига и изложба слика.



Жељко Корица
Члан Већа општине Земун задужен за: 
социјална питања и 
невладине организације.
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Под покровитељством Градске општине Земун 
одржана је пета по реду такмичарска манифестација 
”Земунска бућка”.

Овај својеврстан догађај лова сома на бућку, окупља 
заљубљенике у природу, који са Дунава шаљу значајну 
еколошку поруку и апел за заштиту и очување рибљег 
фонда и речног екосистема уопште. Организатор 
манифестације Европски центар ”Дунав” се побринуо 
да све прође у најбољем реду и да држећи се максиме 
”ухвати и пусти је”, сваки сом после мерења буде враћен у 
Дунав.

На Дунав су изашле 24 екипе, односно 48 такмичара 
из Србије и Мађарске, а једанаест екипа је имало улов за 
мерење.

Победници су Жарко Чекржин и Бата Иштван, екипа 
Палић – Хоргош, која је имала улов тежак 16 килограма и 740 
грама. 

Удружење одгајивача украсних животиња „Кумрија“ 
из Угриноваца одржало је изложбу птица и других 
украсних и ситних животиња у просторијама Дома 
културе Угриновци. Изложено је преко 100 различитих 
врста птица из разних крајева света. Целодневој 
изложби највише су се обрадовали најмлађи Земунци, 
којима је ово била једниствена прилика да по први пут 
виде одређене врсте.
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У оквиру Пројекта развоја 
школског спорта, Градска општина 
Земун обезбедила је комплете 
спортске опреме за дечаке и 
девојчице из 24 основне и средње 
школе.

Директорима школа и 
професорима физичког васпитања 
дресове са логом Општине су уручили 
заменик председника ГО Земун 
Дамир Ковачевић, члан Већа Драган 
Матијевић и координатор за школски 
спорт на територији ГО Земун 

Александра Радуловић.
”Развој сваког детета почиње у 

основној школи. Ако су први спортски 
кораци направљени на прави начин, 
можемо очекивати да сутра имамо 
врхунске спортисте, као што их Србија 
данас и има. Спортска опрема коју смо 
данас уручили основним и средњим 
школама наставак је активности на 
Пројекту развоја школског спорта, 
који представља основу за стицање 
здравих животних навика”, рекао је 
Ковачевић.

Почетак првенства у женском фудбалу између ЖФК ”Земун” 
и ЖФК ”Јединство” из Дубовца била је прилика да члан Већа 
Градске општине Земун Драган Матијевић уручи земунским 
фудбалеркама комплете дресова и да им са трибина Градског 
стадиона пружи подршку.

”Циљ нам је да младим спортисткињама, које тренирају у 
новоформираном клубу, који носи име наше општине, омогућимо да 
се на адекватан начин баве фудбалом. Велика им је радост што имају 
ту могућност да тренирају на Градском стадиону у Земуну и што 
смо им обезбедили два комплета дресова, које ће носити када су 
домаћини и када играју у гостима. У клубу има чак 13 спортисткиња 
које су током свог основног образовања постале носиоци Вукове 
дипломе. Клуб је ове године у оштрој конкуренцији у Словачкој 
освојио прво место на Фраграрија купу”,

Заменик председника Градске 
општине Земун је у кабинету 
председника општине приредио 
пријем за младе репрезентативце 
у боћању који су дошли у пратњи 
председника Боћарског савеза 
Србије Милана Милеуснића и 
председника Боћарског клуба 
”Алтина” у Земуну.

Млади спортисти су се заменику 
председника општине Земун Дамиру 
Ковачевићу похвалили са освојеним 
медаљама. Њихова имена остаће уписана 
златним словима у земунску хронику 
боћарског спорта.
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Драган Матијевић
Члан Већа општине Земун задужен за: 
предузетништво, запошљавање, спорт и 
здравство.

На спортским теренима Основне 
школе ”Светислав Голубовић 
Митраљета”, од 19. до 29. августа, 
одржан је 17. традиционални 
турнир у малом фудбалу ”Сећање 
на жртве НАТО бомбардовања”, 
који се ове године одржао у оквиру 
манифестације ”Културно лето у 
Батајници”. У име Градске општине 
Земун турниру су присуствовали 
чланови Већа Стеван Родић, Драган 
Матијевић, Предраг Јевремовић, 
Александар Шешељ и секретар 
Скупштине Градске општине Земун 
Марко Јанковић.

На Турниру је учествовало 18 екипа 
у пет категорија. У категорији петлића 

победнички пехар је понела екипа 
”Кенди”, док су најбољи кадети из екипе 
”Заљубишка”. Најбољи омладинци су из 
екипе ”Алавост”, а у финалној утакмици 
ветерана победнички пехар је добила 

екипа ”Спид нет”. Звезде вечери у 
сениорској финалној утакмици била је 
екипа ”Ел Маестро”. У ревијалном делу 
програма наступили су Ансамбл народних 
песама ”ЈУ Лира” и КУД ”Батајница”. 

Последње недеље септембра одржано је прво такмичење у 
новој сезони школског спорта у рукомету за ученике средњих 
школа.

Турнир је одржан на теренима ОШ“Петар Кочић“ и на њему су 
учествовали ученици свих средњих школа.Победнице у женској 
конкуренцији су ученице Економске школе „Нада Димић“, док су 
ученици Земунске гимназије најбољи у мушкој конкуренцији.

Општинско такмичење, такође у рукомету, за ученице седмог 
и осмог разреда одржано је на спортским теренима ОШ“Станко 
Марић“ у Угриновцима, где се првопласирани тим ОШ“Сава 
Шумановић“ квалификовао за градску смотру. Дечаци и девојчице 
ученици петог и шестог разреда такмичили су се на истим теренима 
и том приликом победиле су девојчице ОШ „Светислав Голубовић 
Митраљета“, и дечаци из ОШ“Бранко Радичевић“.

Пехаре најбољима уручили су члан Већа Градске општине 
Земун Драган Матијевић и координаторка за школски спорт на 
територији Земуна Александра Радуловић.

Општина Земун ће наставити и у наредном периоду да 
подржава и подстиче развој школског спорта.
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