
         

    специјални додатак “Земунских новина”

Успешна 
година за нама

Децембар 2011.

Решавање 
комуналних 
проблема

специјално!

...наша Општина...
на услузи Земунцима

Децембар 2011. специјално!
Земун

Богата културна 
година у Земуну



Пијаца

Решавање проблема 
подземних вода

Патријарх 
освештао нову цркву

       

                   Реч „Алтина“ у преводу значи „златан турски новац“.                                                                 Кроз насеље Алтина саобраћају аутобуске линије 81 и 81л

Општина Земун 
организовала је 
и финансирала 

изградњу пијаце на 
Алтини.  Са површином од 
око петсто квадрата  ова 
инвестиција Општине ће 
омогућити грађанима лакше 
снабдевање. 

Завршени су радови 
на прикључењу цеви 
на кишни колектор, 

чиме ће бити  олакшано  
одвођење подземних и 
атмосферских вода са 
површине земље. На  
дубини од 1,5 м постављене 
су цеви промера ф 110, 
а воду ће потискивати 
две електричне пумпе.
Радови су извођени у 
дужини од 1,5 км, на 
потезу од Новосадског 
аутопута, улицом Дијега 
Ривере, до пруге. Овим 
каналима растеретиће 
се најугроженије тачке 
изливања подземних и 
атмосферских вода, чија 
дубина прелази 1 метар. 
Такође, на овај начин 
спречава се извор заразе 
који прети становницима 
Алтине, услед изливања 
подземних вода који се 
мешају са фекалијама.

Његова светост 
патријарх 
српски господин 

Иринеј у суботу 20. августа 
освештао је крстове 
у цркви посвећеној 
великомученицима 
београдским ђакону 
Авакуму и игуману Пајсију
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Алтина ! 

„Музички 
празници“

Инфраструктура
прилази до кућа и споредне улице

       

                   Реч „Алтина“ у преводу значи „златан турски новац“.                                                                 Кроз насеље Алтина саобраћају аутобуске линије 81 и 81л

На платоу поред цркве 
у Алтини приређена 
је изложба сувенира 

и уметничких предмета. 
Житељи Алтине имали 
су прилику да погледају 
и пазаре осликано 
стакло, грнчарију, накит, 
лицидарска срца, труба 
колач и специјалитете од 
меда. Током поподнева 
малишани су искрено и од 
срца, како то само деца 
знају, учествовали у квизу 
„Колико познајеш Алтину“, 

Н а више локација у 
земунском насељу 
Алтина у току су 

радови на трасирању и 
насипању неколико улица 
и прилазног пута где се 
налази  Удружење глувих и 
наглувих Земун. Општина 
је и овога пута обезбедила 
средства како би грађани 
Алтине добили адекватан 
прилаз њиховим кућама.

Општина Земун 
је финансирала 
изградњу и 

асфалтирање пута који 
иде поред будућег вртића 
и цркве Ђорђа Авакума са 
једне стране и стамбеног 
насеља са друге стране на 
Алтини. Овај пут је дужине 
око 500 метара.

Алтина
изградња пута....



Пијаца

Решавање проблема 
подземних вода

Патријарх 
освештао нову цркву

       

                   Реч „Алтина“ у преводу значи „златан турски новац“.                                                                 Кроз насеље Алтина саобраћају аутобуске линије 81 и 81л

Општина Земун 
организовала је 
и финансирала 

изградњу пијаце на 
Алтини.  Са површином од 
око петсто квадрата  ова 
инвестиција Општине ће 
омогућити грађанима лакше 
снабдевање. 

Завршени су радови 
на прикључењу цеви 
на кишни колектор, 

чиме ће бити  олакшано  
одвођење подземних и 
атмосферских вода са 
површине земље. На  
дубини од 1,5 м постављене 
су цеви промера ф 110, 
а воду ће потискивати 
две електричне пумпе.
Радови су извођени у 
дужини од 1,5 км, на 
потезу од Новосадског 
аутопута, улицом Дијега 
Ривере, до пруге. Овим 
каналима растеретиће 
се најугроженије тачке 
изливања подземних и 
атмосферских вода, чија 
дубина прелази 1 метар. 
Такође, на овај начин 
спречава се извор заразе 
који прети становницима 
Алтине, услед изливања 
подземних вода који се 
мешају са фекалијама.

Његова светост 
патријарх 
српски господин 

Иринеј у суботу 20. августа 
освештао је крстове 
у цркви посвећеној 
великомученицима 
београдским ђакону 
Авакуму и игуману Пајсију

Алтина ! 

„Музички 
празници“

Инфраструктура
прилази до кућа и споредне улице

       

                   Реч „Алтина“ у преводу значи „златан турски новац“.                                                                 Кроз насеље Алтина саобраћају аутобуске линије 81 и 81л

На платоу поред цркве 
у Алтини приређена 
је изложба сувенира 

и уметничких предмета. 
Житељи Алтине имали 
су прилику да погледају 
и пазаре осликано 
стакло, грнчарију, накит, 
лицидарска срца, труба 
колач и специјалитете од 
меда. Током поподнева 
малишани су искрено и од 
срца, како то само деца 
знају, учествовали у квизу 
„Колико познајеш Алтину“, 

Н а више локација у 
земунском насељу 
Алтина у току су 

радови на трасирању и 
насипању неколико улица 
и прилазног пута где се 
налази  Удружење глувих и 
наглувих Земун. Општина 
је и овога пута обезбедила 
средства како би грађани 
Алтине добили адекватан 
прилаз њиховим кућама.

Општина Земун 
је финансирала 
изградњу и 

асфалтирање пута који 
иде поред будућег вртића 
и цркве Ђорђа Авакума са 
једне стране и стамбеног 
насеља са друге стране на 
Алтини. Овај пут је дужине 
око 500 метара.

07
Алтина

изградња пута....



Батајница
уређење паркова и 
постављање клупа

Чишћење канала

Сећање на жртве 
Турнир у малом 

фудбалу

                     

                    Почетком 19. века насеље је бројало 157 кућа и имало 1.366 становника.                                 Основао га је мађарски гроф Батај, па је по њему насеље и добило име .

На простору код Храма 
рођења пресвете 
Богородице постављен 

је сто и 15 клупа. У парку у 
Свилајској улици постављене 
су клупе од кованог гвожђа, 
две дупле љуљашке, 
пењалица и комбинована 
љуљашка пењалица. На 
иницијативу oпштине Земун 
у току је уређење паркова 
као и постављање дечијих 
реквизита и парковских 
мобилијера: клупа, љуљашки 
и голова за мали фудбал.  

Ангажовањем 
механизације и 
подизањем бетонских 

елемената чисте се канали 
који су били запуштени више 
од једне деценије. Градска 
општина Земун покренула је 
решавање вишегодишњег, 
готово деценијског проблема 
површинских и подземних 
вода у Батајници. 

Игралиште Основне 
школе „Светозар 
Голубовић-

Митраљета“ свакодневно 
је било место окупљања 
великог броја грађана 
из Батајнице и околине. 
Турнир у малом фудбалу 
под називом   „Сећање на 
жртве НАТО бомбардовања-
Батајница-2011“ свечано је 
отворен на велики празник 
Видовдан, једанаесту годину 
за редом.  Батајница је  ових 
дана била највећа  фудбалска 
дестинација која слави 
младост, спорт, фер плеј, 
такмичарски дух и сећање 
на оне којих више нема због 
НАТО бомбардовања 1999. 
године. Минутом ћутања 
одата је пошта свим несрећно 
настрадалима
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 Батајница !

Водовод
санација старих цеви

Помоћ угроженима од 
поплава
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стварамо боље услове 
за живот свих Земунаца

У Војачкој улици, у насељу 
Батајница извршена  
је поправка старе 

водоводне мреже. Општина 
Земун ће, у најкраћем могућем 
року, након утврђивања 
критичних места изливања 
воде из старих цеви, почети са 
радовима на отклањању овог 
проблема.

Обављени су радови на 
одвођењу површинских 
вода из центра 

Батајнице, испред зграде у 
улици Пуковника Миленка 
Павловића број 3. Проблем ће 
трајно бити решен изградњом 
канализационе мреже, зато 
апелујемо на град Београд да 
се крене са њеном изградњом у 
насељу Шангај, а затим и реши 
проблем  у целој Батајници.

Уземунском насељу 13. мај 
постављен је и освештан 
крст на месту где ће 

се налазити будућа црква. 
Свети чин освећења обавио 
је Његово преосвештенство 
Викарни епископ хвостански 
Атанасије (Ракита).Будући 
храм који ће се подићи у славу 
Бога биће посвећен Светом 
краљу Стефану Дечанском. 
Ово је жеља Његове светости 
патријарха српског господина 
Иринеја, који је пре десетак 
дана обишао место предвиђено 
за изградњу Храма и 
благословио постављање крста. 
Будућа црква уједно ће бити и 
војна и полицијска капела и као 
таква прва те врсте у Србији.  

Нови Храм
Насеље 13.мај 09



Реконструкција
степеница ка Гардошу

Првомајска
нови паркинг простори

Лидо:
омиљена плажа

    
      Некада је на врху Куле Сибињанин Јанка стајао златни орао окренут ка Београду.                                Име Земуна кроз историју : Mallevilla  или “Зли град” − у спису Алберта Ахенског,              
                                 хроничара Првог крсташког рата 

Општина Земун 
финансирала је 
комплетну реконструкцију 

степеништа које води ка 
Гардошу из правца Гајеве 
улице. Реконструкција је 
обухватила замену бетонских 
са газиштима од цигле на 
подестимa у три нивоа. На истом 
делу степеништа офарбани су 
рукохвати и сређен је прилазни 
пут. У претходном периоду 
општина Земун је финансирала  
уређење платоа испред Куле 
Гардош, рестаурацију Куле, као 
и простора где се налази театар 
на отвореном - сцена Гардош.

Урађени су нови 
паркинг простори као и 
тротоарске стазе на делу 

саобраћајнице у Првомајској 
улици. Такође, ради се на 
поправци стаза, односно 
бетонирају се нове. Никла су 
нова 83 паркинг места, што ће 
у многоме олакшати нашим 
суграђанима прилаз како својим 
домовима тако и многобројним 
радњама, које се налазе у 
том делу једне од централних 
саобраћајница Земуна. 

За ову сезону општина 
Земун се побринула 
да све буде спремно 

већ почетком  јуна, када је у 
сарадњи са Војском Републике 
Србије постављен понтонски 
мост. Поред већ уобичајених 
техничких ствари, струје и воде, 
ове године, комплетна плажа 
насута је и освежена новом 
количином  песка, постављени 
су сунцобрани чије је коришћење 
било  бесплатно. Оно што је 
такође важно поменути јесте да 
је прелазак понтонског моста за 
све посетиоце и љубитеље Лида  
био бесплатан.
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ове године, комплетна плажа 
насута је и освежена новом 
количином  песка, постављени 
су сунцобрани чије је коришћење 
било  бесплатно. Оно што је 
такође важно поменути јесте да 
је прелазак понтонског моста за 
све посетиоце и љубитеље Лида  
био бесплатан.

Земун !

Мухар
нови тротоар

Oбнова игралишта у 
Првомајској 

    
      Некада је на врху Куле Сибињанин Јанка стајао златни орао окренут ка Београду.                                Име Земуна кроз историју : Mallevilla  или “Зли град” − у спису Алберта Ахенског,              
                                 хроничара Првог крсташког рата 

Добар град....

Прилаз
Војни пут

Устаром делу Земуна 
обављени су радови 
на реконструкцији 

тротоарске стазе из правца 
Мухара ка Ћуковцу у дужини 
око 200 метара. Претходно је 
урађено нивелисање терена 
након чега се прешло на 
замену старих плоча новим. 
Постављене су бетонске плоче 
које се уклапају као цигле.

На простору оивиченом 
зградама, налази 
се паркић, чије је 

реновирање финансирала 
општина Земун. На истој 
локацији постављени су 
најмодернији реквизити 
за вежбање, справе  које 
омогућавају два сета вежби, 
фитнес за жене и фитнес 
за мушкарце. На тај начин 
општина Земун успешно 
реализује пројекат који 
се односи на нов концепт 
вежбања у природи.У 
непосредној близини дечјег 
игралишта, постављени су 
столови за шах, што је посебно 
обрадовало старије суграђане.

На окретници аутобуса 
15, 45, 78 и 709, у 
Купрешкој улици, 

средствима општине Земун 
изграђена је нова стаза и 
степениште са рукохватима. 
Проблем је највише 
погађао грађане насеља 
Војни пут, јер је неуређен 
пролаз представљао једину 
комуникацију до аутобуса.
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Платани
нови дрворед

Нови изглед 
гробља

Дом Културе
сасвим другачији

               

          Угриновачки атар захвата површину од преко 6.000 хектара.                                                         Прва школа у Угриновцима је отворена 1761. године.

На  иницијативу помоћника 
председника општине 
Земун Славише 

Топаловића, амбијентална 
средина земунског насеља 
Угриновци, обогаћена је новим 
дрворедом. У дужини од 6 
километара формирана су два 
дрвореда са 500 садница платана.                                                      
‘‘Ово је наставак континуираних 
акција које спроводимо како 
бисмо створили једну урбану 
слику Угриноваца. Многи 
булевари светских метропола 
дугују део свог шарма управо 
платанима. Поред своје 
естетске функције, овај дрворед  
ће свакако допринети и заштити 
животне средине и подизању 
еколошке свести грађана’’,                                                    
нагласио је Топаловић. Старији 
мештани памте да је  слична 
акција, формирања дрвореда, 
урађена пре неких 40 година. 
Кроз пар година ова стабла биће 
прави украс места, а наредних сто 
година понос мештана.

Гробље у Угриновцима дуго 
је било запостављено 
и грађани су с правом 

више пута тражили да нешто 
предузмемо“ рекао нам је 
Александар Цинцар Попоски, 
директор ЈП Пословни простор. 
Овог пута уређене су и 
бетониране стазе у дужини од 
око 120 метара, као и чишћење и 
уређење самог гробља......

Општина Земун започела 
је 2010. године, а ове 
завршила радове на 

комплетној реконструкцији зграде 
Дома културе у Угриновцима. 
Радило се на реконструкцији 
крова, спољашности и 
унутрашњости. Зграда Дома 
културе осим декоративне 
фасаде, уређеног ентеријера 
добила је и савремену расвету 
и техничку опремљеност за 
извођење свих врста музичко-
сценских догађаја.
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више пута тражили да нешто 
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директор ЈП Пословни простор. 
Овог пута уређене су и 
бетониране стазе у дужини од 
око 120 метара, као и чишћење и 
уређење самог гробља......

Општина Земун започела 
је 2010. године, а ове 
завршила радове на 

комплетној реконструкцији зграде 
Дома културе у Угриновцима. 
Радило се на реконструкцији 
крова, спољашности и 
унутрашњости. Зграда Дома 
културе осим декоративне 
фасаде, уређеног ентеријера 
добила је и савремену расвету 
и техничку опремљеност за 
извођење свих врста музичко-
сценских догађаја.

Угриновци !

Водовод
нова мрежа

Насипање путева 

               

          Угриновачки атар захвата површину од преко 6.000 хектара.                                                         Прва школа у Угриновцима је отворена 1761. године.
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Чишћење 
депоније

Захваљујући средствима 
општине Земун, у насељу 
Угриновци завршени су 

радови на изградњи водоводне 
мреже. Радови су извођени у 
улицама Скељанска, учитеља 
Ђорђа и Срете Зоркића. Укупна 
дужина новоизграђене мреже 
биће 1200 метара. Све поменуте 
локације  налазе се у старом 
делу Угриноваца и мештани су 
се до сада водом снабдевали из 
бунара.  Изградњом водоводне 
мреже решава се проблем 
пијаће  воде. 

У  току протекле године 
убрзано се радило на 
трасирању и насипању 

пута у улицама Партизанској и 
13. новој. По завршетку радова 
у овим улицама општина Земун 
наставља радове на другим 
локацијама у Угриновцима и на 
тај начин испуњава циљ који ће 
напокон да реши дугогодишњи 
проблем становника који су били 
принуђени да се сусрећу са 
блатњавим путевима....

На иницијативу грађана 
Угриноваца, општина 
Земун је организовала 

акцију чишћења депоније, која 
се налазила у самом центру, у 
дворишту Дома културе. Радове 
је извело ЈКП ‘’Градска чистоћа’’.
На простору предвиђеном за 
пијачни плато, никла је депонија 
смећа, која је сваким даном 
све више угрожавала здравље 
људи.Радове су обишли 
Славиша Топаловић, помоћник 
председника општине Земун и 
Зоран Туфегџић, председник МЗ 
Угриновци.
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Улепшавање простора

Музички празници

Терени
реконструкција

На иницијативу општине 
Земун, а у сарадњи са 
Удружењем особа са 

инвалидитетом ‘’Таурунум’’ из 
Земун поља, у току првомајских 
празника, улепшаван је простор 
едукативно-креативне радионице 
за децу ометену у развоју. У 
заједничкој акцији учествовали 
су малишани из радионице, као 
и члан Већа општине Земун 
Владимир Костић и одборник 
Душко Гошљевић. Деца су радећи 
у башти имала прилику да се 
упознају са биљним врстама, 
науче нешто о основама 
баштованства и третирања 
земљишта.

Најбољи креативци и 
плесачи награђени су 
шољама и едукативним 

књижицама за децу. Колико се 
учесницима програма допала 
манифестација „Музички празници 
у Земун пољу“ сви присутни су 
имали прилику да чују, када је 
један од малишана поставио 
питање организатору преко 
разглаза: „А када ћете нам доћи 
опет“?

У протекле  две године 
захваљујући средствима 
општине Земун и бројним 

донаторима постављено је укупно 
седам конструкција за кошеве 
на теренима у Земун пољу, а све 
са жељом  да се на тај начин 
подигне квалитет живота младих 
људи  и да им се пруже услови 
какви постоје и у другим деловима 
општине Земун. Општина Земун, 
у сарадњи са компанијом ИДЕА, 
изводи радове на комплетној 
реконструкцији  кошаркашких 
терена у центру Земун поља.
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Земун поље !
Земун поље је једно од београдских насеља које се најбрже 
развија и у њему тренутно живи преко 40.000 становника.
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Земун поље !
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хоризонти !

Тротоари

Спорт и рекреација
Нови терен

15
Соко Салаш
уређење путева

Уземунском насељу Плави 
хоризонти завршени 
су радови на изградњи 

тротоарских стаза са ивичњацима. 
Радови су извођени у улицама 
Милана Решетара и Исидора 
Стојановића у дужини од 
једног километра. Радове је 
финансирала општина Земун и 
по речима председника Општине 
Бранислава Пространа и у 
наредном периоду наставиће се 
са изградњом инфраструктурних 
објеката,  нарочито оних од 
виталног значаја, којима се знатно 
олакшава живот суграђана.

Уоквиру акције коју спроводи 
општина Земун, а која 
се односи на промоцију 

спорта и улагања у спортску 
инфраструктуру, изграђен је 
нови спортски терен у насељу 
Плави хоризинти. Терен се 
налази у улици Рајка Лешјанина, 
у непосредној близини терена за 
боћање и чини интегрални део 
комплекса за спорт и рекреацију. 
На  истом простору у плану 
је изградња паркића за децу. 
Кошаркашки терен је асфалтиран 
и обележен, урађени су приступни 
путеви и постављен  мобилни 
контејнер за одлагање спортске 
опреме.

Захваљујући средствима  
општине  Земун грађани 
насеља Соко салаш више 

неће газити по блату на путу до 
својих домова. Радови су извођени 
на три локације и односе се 
на насипање некатегорисаних 
путева, који су комуникација за део 
грађана Соко салаша.
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Плави

Кроз насеље саобраћају аутобуске линије 
708 Нови Београд (Блок70А) - Земун поље и 709 Земун (Н.град) - Земун поље.

Земун поље је једно од београдских насеља које се најбрже 
развија и у њему тренутно живи преко 40.000 становника.



Асфалт
на три километра пута

Обилазак радова
пут Бусије-Стара Пазова

Обичаји
Крајишки откос

               

          ....Процењује се да Бусије имају око 5.000 становника...                                                                           ...2011. ће бити запамћена у овом насељу јер је изграђена водоводна мрежа.

Становници улица Боривоја 
Боровића и Живка Бертића 
добиће асфалт  чиме ће 

бити решен њихов дугогодишњи 
проблем. Такође, у улицама 
Бегечка, Богдана Стојсављевића, 
Мојсија Лазаревића и др Лазара 
Костића извођач радова насипа  
рециклирани асфалт. Укупна 
дужина радова износи око три  
километра.

Руководство општине 
Земун потом је обишло 
новоизграђено спортско 

игралиште у земунском насељу 
Бусије, као и завршне радове на 
трасирању и насипању пута који 
повезује Бусије и Стару Пазову.
Изградњом овог пута у дужини од 
једног километра, становници оба 
места ће скратити време и дужину 
путовања за око 15 километара.

У насељу Бусије, одржана 
је спортско-културна 
манифестација ‘’Крајишки 

откос’’. Уочи Светског дана 
избеглица у Земуну је приређен 
несвакидашњи догађај који 
афирмише фолклор и наслеђе 
Срба из Крајине који су свој 
нови дом нашли у Земуну.Поред 
надметања косаца, публика је 
имала  прилику да види и богат 
културно-уметнички програм, 
који је на најбољи могући начин 
презентовао традицију српског 
народа са тих простора.Изложба 
уметничких слика крајишких 
сликара, употпунила је  историјску 
слику вековног живота Срба са 
ових простора, који су у многоме 
утицали на формирање модерних, 
данас опште прихваћених 
вредности европских народа.
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Бусије !



Асфалт
на три километра пута

Обилазак радова
пут Бусије-Стара Пазова

Обичаји
Крајишки откос

               

          ....Процењује се да Бусије имају око 5.000 становника...                                                                           ...2011. ће бити запамћена у овом насељу јер је изграђена водоводна мрежа.

Становници улица Боривоја 
Боровића и Живка Бертића 
добиће асфалт  чиме ће 

бити решен њихов дугогодишњи 
проблем. Такође, у улицама 
Бегечка, Богдана Стојсављевића, 
Мојсија Лазаревића и др Лазара 
Костића извођач радова насипа  
рециклирани асфалт. Укупна 
дужина радова износи око три  
километра.

Руководство општине 
Земун потом је обишло 
новоизграђено спортско 

игралиште у земунском насељу 
Бусије, као и завршне радове на 
трасирању и насипању пута који 
повезује Бусије и Стару Пазову.
Изградњом овог пута у дужини од 
једног километра, становници оба 
места ће скратити време и дужину 
путовања за око 15 километара.

У насељу Бусије, одржана 
је спортско-културна 
манифестација ‘’Крајишки 

откос’’. Уочи Светског дана 
избеглица у Земуну је приређен 
несвакидашњи догађај који 
афирмише фолклор и наслеђе 
Срба из Крајине који су свој 
нови дом нашли у Земуну.Поред 
надметања косаца, публика је 
имала  прилику да види и богат 
културно-уметнички програм, 
који је на најбољи могући начин 
презентовао традицију српског 
народа са тих простора.Изложба 
уметничких слика крајишких 
сликара, употпунила је  историјску 
слику вековног живота Срба са 
ових простора, који су у многоме 
утицали на формирање модерних, 
данас опште прихваћених 
вредности европских народа.

Бусије !
Грмовац !

Транзитни цевовод

Захвалност Општини :
Помоћ у подизању храма

               

          ....Процењује се да Бусије имају око 5.000 становника...                                                                           ...2011. ће бити запамћена у овом насељу јер је изграђена водоводна мрежа.
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Орден Св. Арсенија Сремца

Радови на трасирању 
главног транзитног 
цевовода изводе се 

код Добановачке петље 
дуж  главног пута који 
води у насеље.Изградња 
дистрибутивне водоводне 
мреже у дужини од око пет 
километара води до самог 
уласка у насеље где се даље 
рачва у дубину. У насељу се 
изводе  радови на изградњи 
секундарне водоводне  
мреже. 

На велики црквени 
празник Цвети – 
Улазак Господа 

Исуса Христа у Јерусалим, 
у храму Светог пророка 
Илије у Грмовцу, Његово 
преосвештенство владика 
Сремски господин Василије, 
уручио је орден Светог 
Арсенија Сремца председнику 
општине Земун Браниславу 
Пространу и орден Светог 
Владике Максима заменику 
председника Саши 
Љубинковићу. Дарована 
ордења су највиша 
одликовањa Епархије 
сремске, која се додељују 
установама и појединцима 
за изузетан допринос у 
развоју духовног живота 
епархије, црквеног живота 
уопште и доброчинства 
према храмовима.Прво 
богослужење, Архијерејску 
литургију, у новоизграђеној 
цркви Светог пророка 
Илије у Грмовцу, служио је 
владика Сремски Василије, 
уз саслужење свештенства и 
монаштва. 17

Бусије !



Фаза 1

Фаза 2

Будући изглед

               

          Највећи пројекат Општине....

Радови на санацији 
и реконструкцији 

обалоутврде са пристаном у 
Земуну у пуном су интензитету и 
трајаће и током зимског периода. 
Почетни радови прве фазе 
одвијали су се се под водом 
и настављени су насипањем, 
равнањем, бетонирањем  и 
означавањем крајњих тачака 
обалоутврде.
Друга фаза радова је у току и 
подразумева насипање песка на 
најузводнијој коти код ‘’Шарана’’ 
и формирање камене доње 
шетне стазе.
Овај стратешки пројекат 
изводи се заједничким 
улагањем  средстава општине 
Земун, Секретаријата за 
комуналне и стамбене послове 
Града Београда и Јавног 
водопривредног предузећа 
‘’Београдводе’’. Комплетна 
вредност  радова износи 250 
милиона динара.
Будуће пристаниште са 
поплочаним шеталиштем 
простираће се у дужини од 
450 метара, на потезу између 
ресторана ‘’Шаран’’ и ресторана 
‘’Венеција’’.
Добар пример сарадње 
локалне самоуправе, Града 
и Секретаријата јесте и 
недавни обилазак радова у 
Земуну заменика председника 
општине Земун, Саше 
Љубинковића, директора Јавног 
водопривредног предузећа 
‘’Београдводе’’, Милоша 
Миловановића, и секретара 
Секретаријата за комуналне 
и стамбене послове Града 
Београда, Предрага Петровића.
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Обалоутврда !



Фаза 1

Фаза 2

Будући изглед

               

          Највећи пројекат Општине....

Радови на санацији 
и реконструкцији 

обалоутврде са пристаном у 
Земуну у пуном су интензитету и 
трајаће и током зимског периода. 
Почетни радови прве фазе 
одвијали су се се под водом 
и настављени су насипањем, 
равнањем, бетонирањем  и 
означавањем крајњих тачака 
обалоутврде.
Друга фаза радова је у току и 
подразумева насипање песка на 
најузводнијој коти код ‘’Шарана’’ 
и формирање камене доње 
шетне стазе.
Овај стратешки пројекат 
изводи се заједничким 
улагањем  средстава општине 
Земун, Секретаријата за 
комуналне и стамбене послове 
Града Београда и Јавног 
водопривредног предузећа 
‘’Београдводе’’. Комплетна 
вредност  радова износи 250 
милиона динара.
Будуће пристаниште са 
поплочаним шеталиштем 
простираће се у дужини од 
450 метара, на потезу између 
ресторана ‘’Шаран’’ и ресторана 
‘’Венеција’’.
Добар пример сарадње 
локалне самоуправе, Града 
и Секретаријата јесте и 
недавни обилазак радова у 
Земуну заменика председника 
општине Земун, Саше 
Љубинковића, директора Јавног 
водопривредног предузећа 
‘’Београдводе’’, Милоша 
Миловановића, и секретара 
Секретаријата за комуналне 
и стамбене послове Града 
Београда, Предрага Петровића.

Обалоутврда ! Иницијативе !

Рампе за 
инвалиде

Карловачка :
Ново игралиште и паркинг

               

          Највећи пројекат Општине....

Јеловац :
нова чесма

ОГрадска општина 
Земун је у сарадњи са 
Националном службом за 

запошљавање  - Филијала Београд 
током јуна потписала Уговор о 
спровођењу Пројекта јавног рада 
„Дигитализација података из 
Регистра привредних субјеката“, 
чиме је лицима са инвалидитетом 
омогућено да заснују радни однос 
на одређено време. На тај начин 
биће формирана електронска 
база података свих привредних 
субјеката који су своју делатност 
својевремено пријавили у 
општини Земун. На реализацији 
овог пројекта ангажовано је пет 
инвалидних лица са средњом 
стручном спремом и координатор 
Тима за унос података и контролу 
рада који има високу стручну 
спрему. Ради лакшег кретања 
наших суграђана са инвалидитетом, 
Општна је обезбедила постављање 
рампи за инвалиде у улицама Саве 
Бурића и Охридској.

Након постављања новог 
слоја асфалта на игралишту 
постављени су нови кошеви 

и заштитна ограда  висине  2,5 м 
око целог игралишта. По ободима 
будућег спортског терена налазиће 
се паркинг простор, чиме ће се 
решити проблем паркирања 
станара околних зграда и заштити 
зелена површина. Средства 
за реконструкцију игралишта и 
изградњу новог паркинг простора 
обезбедила је општина Земун.

На иницијативу општине 
Земун, проистеклу из 
бројних апела грађана 

земунског насеља Калварија, ЈКП 
Београдски водовод и канализација 
поставило је чесму у парку 
Јеловац. Постављањем чесме у 
парку, употпуњена је амбијентална 
целина ове зелене оазе, а место 
за освежење је била једина 
коцкица која је недостајала у овом 
природном мозаику. 19



Желимо Вам!
бољу, успешнију и радоснију Нову годину и 
срећне Божићне празнике

Вуковци

Радост Европе

Пливачки маратон

Турнир у фудбалу


