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ПРОЦЕДУРА 

ЗА ДОБИЈАЊЕ 
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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

ТУРИСТИЧКО-КУЛТУРНИ 
ЦЕНТАР ЗЕМУН

Број 335 / Децембар 2018.

ДЕЧИЈА 
ИГРАЛИШТА СТРАНЕ 16-17

ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА  СТРАНЕ 4-11

ОБЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА    СТРАНЕ 12-15

ОБРАЗОВАЊЕ СТРАНЕ 20-21

ДОГАЂАЈИ СТРАНЕ 26-29
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МОЈА ЗЕМУНСКА
КАРТИЦА 

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

Персонализовану картицу, 
сваки пунолетни грађанин 
Земуна, може да извади у шалтер 
сали Општине једноставним 
попуњавањем обрасца. 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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БРИГА О ГРАЂАНИМА СТРАНЕ 22-23
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   1. АЛТИНА – Више од 20 локација
   2. ВОЈНИ ПУТ – 6 локација
   3. ПЛАВИ ХОРИЗОНТИ – 2 локације
   4. ЗЕМУН ПОЉЕ – Више од 15 локација
   5. БАТАЈНИЦА – Више од 40 локација
   6. БУСИЈЕ – Више од 25 локација
   7. УГРИНОВЦИ – Више од 25 локација
   8. ГРМОВАЦ – 2 локације
   9. Водовод у насељу Грмовац
10. Водовод у насељу Шангај
11. Канализација у насељу Батајница

12. Земунски парк
13.  Дечије игралиште 

у Мића Радаковића
14.  Дечије игралиште 

у Карловачкој улици
15.  Дечије игралиште 

у Прве пруге
16.  Дечије игралиште 

у Ђуре Гајића (Земун поље)
17.  Дечије игралиште у 

Бојчинској улици (Батајница)

18.  Паркови у Прерадовићевој улици и Магистратском тргу
19. Спортски терен у ОШ“Гаврило Принцип“
20. Спортски терен у ОШ“Раде Кончар“
21. Уређење Гардоша и околних улица
22. Почињемо изградњу међународног путничког пристаништа на Кеју

У 2018 ГОДИНИ 
АСФАЛТИРАЛИ СМО ПРЕКО 130 

РАЗЛИЧИТИХ ЛОКАЦИЈА 
(УЛИЦА, ДЕЛОВА УЛИЦА И КРАКОВА) 

НА ТЕРИТОРИЈИ ЦЕЛОГ ЗЕМУНА
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ЗЕМУН ПОЉЕ
  Алфреда Нобела део
  Јарослава Чермака део
  Дреничка део
  Спој Слободана Бајића и 
Анке Матић
  Крак код железничк станице
  Лугарска део
  Фрање Крча крај улице

АЛТИНА
  Угриновачки пут 
делови
  Љиљане Крстић део
  Павла Вујсића део
  Абебе Бикиле делови
  Оскара Давича део
  Зире Адамовића део
  Добановачки пут део

ЗЕМУН ПОЉЕ - Лугарска ЗЕМУН ПОЉЕ - Алфреда Нобела

ЗЕМУН ПОЉЕ - Алфреда Нобела за време радова

ЗЕМУН - Спиртина улица за време радова

АСФАЛТ 
У СВАКОЈ УЛИЦИ

СВЕ БЛИЖИ ЦИЉУ

У ПРЕТХОДНА 3 МЕСЕЦА 
АСФАЛТИРАЛИ СМО:

6 76 7
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СВЕ БЛИЖИ ЦИЉУ АСФАЛТ У СВАКОЈ УЛИЦИ
У ПРЕТХОДНА 3 МЕСЕЦА 
АСФАЛТИРАЛИ СМО:
БАТАЈНИЦА

  Беларичка код броја 29а
  Браће Смиљанић део
  Кулска продужетак
  Војводе Новака део
  Забран Нова 1
  Официрска колонија делови
  Велике Међе 23 Нова делови
  Николе Демоње део
  Шангајска део
  Мале Међе 37 Нова део
  Прилаз Дунаву
  Бранислава Баришића доктора 
делови
  Војводе Новака део
  Пуковника Миленка Павловића део

УГРИНОВЦИ
  Стаза према гробљу
  34 Нова део
  29 Нова део
  Михајла Лазаревића
  33 Нова
  Срете Зоркића

ГРМОВАЦ
  Грмовац Нова 7
  Грмовац Нова 5

БАТАЈНИЦА - Беларичка улица

БАТАЈНИЦА - Беларичка улица

БАТАЈНИЦА - Улица Војводе Новака

БАТАЈНИЦА - Улица Забран 1. Нова

БАТАЈНИЦА - Улица Николе Демоње БАТАЈНИЦА - Улица Велике међе

БАТАЈНИЦА - Улица Официрска колонија
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НОВИ КОЛОВОЗ 
И ТРОТОАРИ У 
УГРИНОВЦИМА

Председник Градске општине Земун 
Дејан Матић и заменик градоначелника 
Београда Горан Весић са сарадницима 
обишли су радове на реконструкцији 
Улице 22. октобра у Угриновцима, 
чија је вредност 35 милиона динара. 
Реконструкцију коловоза, тротоара 
и ћуприја које се налазе у овој улици 
ЈКП ”Београд пут” започео је 6. августа, 
а  радови су завршени почетком 
децембра.

  Заменик градоначелника 
Београда Горан Весић најавио је 
реконструкцију Булевара Николе 
Тесле, од Трешњиног цвета до Улице 
Маршала Толбухина у смеру ка Земуну. 
У плану је и реконструкција Главне 
улице, Авијатичарског трга и више од 
70 земунских фасада. Посебан пројекат 
је изградња међународног путничког 
пристаништа, чијом реализацијом 
ће Земун добити још већи значај на 
туристичкој мапи Европе.

ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА 
НА УГРИНОВАЧКОМ ПУТУ

Изградњом дела тротоара у 
насељу Алтина, улица Угриновачки 
пут, настављен је Пројекат изградње 
тротоара у главним улицама у овом 
Земунском насељу.

УГРИНОВЦИ

УГРИНОВАЧКИ ПУТ

БАТАЈНИЦА 
ДОБИЈА 5,5 КМ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ОБЕЋАНО-УЧИЊЕНО

Улагајући велике напоре и значајна 
финансијка средства остварен је циљ 
општине Земун – Започети су радови на 
изградњи 5,5 км канализационе мреже 
у Батајници.

Овим смо доказали да општина 
Земун ослушкује потребе грађана и 
цени њихово стрпљење и подршку. У 
наредном периоду ћемо наставити да 
иницирамо изградњу и реконструкцију 
водоводних и канализационих мрежа 
на територији Земуна.  
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АЛТИНА ДОБИЈА 
НОВ ВРТИЋ

БОЉИ УСЛОВИ ЗА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Улагајући огромне напоре 
општина Земун у сарадњи са Градом 
Београдом успела је да приведе крају 
изградњу новог вртића „Лазар“ у 
насељу Алтина. 

Почетком 2019. године очекује 
се званично отварање ове установе 
где ће своје време проводити 200 
малишана. Унутрашње просторије су 
сређене у складу са свим потребама 
деце и по свим стандардима како 
би деца била срећна и безбедна. У 
дворишту овог објекта се налази 
модерно сређено дечије игралиште. 

Градска општина Земун, сходно својим 
надлежностима, сваке године улаже значајна 
финансијска средства у основне школе на својој 
територији. 

Основне школа „Гаврило Принцип“ добила је потпуно 
реконструисан спортски терен са приступним стазама 
и платоом, а исти радови се изводе и у основној школи 
„Раде Кончар“. Захваљујући овим радовима стварамо 
боље услове за земунске основце.

У току су и радови на реконструкцији комплетне 
фасаде у основној школи „Петар Кочић“. 

Општина Земун ће и у наредној години наставити са 
улагањем у основне школе са циљем да наши најмлађи 
суграђани буду задовољни и срећни.

Ана Беочанин
Члан Већа општине Земун задужена за: 
саобраћај, зелене површине, 
водовод и канализацију

Градска општина Земун је препознала потребу 
грађана да се јавна зелена површина у улици Мића 
Радаковића код броја 6, са дотрајалим и оштећеним 
мобилијаром, небезбедним бетонским платоом и 
девастираном вегетацијом реконструише, те су у 
сарадњи са друштвено одговорном компанијом НИС, 
путем конкурса ”Заједници Заједно”, обезбеђена 
средства за реконструкцију.

Радове је изводило ЈКП Зеленило-Београд, а 
обухватили су постављање нових реквизита и клупа, 
изградњу прилазних стаза, постављање гуменог 
застора и озелењавање целокупне површине. 
Уређењем овог дечијег игралишта обезбеђен је још 
један модеран и безбедан простор за игру и рекреацију 
најмлађих суграђана из овог дела Земуна.

13

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

ОШ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“

ВРТИЋ „ЛАЗАР“
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Градска општина Земун је 
иницирала и финансирала Пројекат 
за изградњу међународног 
путничког пристаништа.

„Београд воде“, по конкурсу 
Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација, добиле су 

средства за његову реализацију. У 
2019. години се очекује реализација 
Пројекта који је пример јединствене 
политике коју спроводе Градска 
општина Земун, Град Београд и 
Влада Републике Србије.

Планирана локација за 

изградњу пристаништа је код 
Старе Капетаније, на месту где се и 
некада налазило, са предвиђена два 
долфина . Изградњом пристаништа 
за међународне путничке бродове 
Земун ће добити још већи значај на 
туристичкој мапи Европе.

ЗЕМУН ДОБИЈА 
МЕЂУНАРОДНИ 
ПУТНИ ПРИСТАН

УЛАГАЊЕМ У ГАРДОШ 
ЧУВАМО ТРАДИЦИЈУ И 
СТАРО ЈЕЗГРО ЗЕМУНА

Захваљујући огромним 
напорима општине Земун, а 

на основу Пројекта Завода за 
заштиту споменика културе, 

Миленијумска кула на Гардошу 
добија потпуно рестауиран 

бедем. Средства су обезбедили 
општина Земун, Туристичко-

културни центар ГО Земун 
и Туристичка организација 

Београда. Радови су започети 
крајем 2018. године, а у 

зависности од временских 
услова, очекује се да ће бити 

завршени почетком 2019.
Поштујући предлоге грађана, 

а према иницијативи Града 
Београда: „Транспарентност-

да се ради и гради по твом“, 
Градска општина Земун је 

финансирала израду Пројекта 
реконструкције и рестаурације 

степеништа ка Гардошу преко 
Високе улице. Након избора 

извођача у наредном периоду 
очекује се и почетак самих 

радова.
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ЕКО ПАТРОЛА У 
СЛУЖБИ ГРАЂАНА

Другу годину за редом покренули смо 
Пројекат „Замунска ЕКО ПАТРОЛА“. Пројекат 
обухвата уређење зелених површина које 
нису у систему редовног одржавања од стране 
градских и републичких предузећа, а које нису 
у приватном власништву.

Запуштене и неуређене зелене површине 
представљају дугогодишњи проблем на 
целокупној територији општине, а овим 
Пројектом општина Земун је нашла решење на 
задовољство свих грађана.

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

ПРОСТОРИ ЗА ИГРУ 
И ОДМОР ДОБИЛИ 
СУ НОВИ СЈАЈ

БАТАЈНИЦА - ИГРАЛИШТЕ У БОЈЧИНСКОЈ УЛИЦИ

ЗЕМУН - ПАРК НА МАГИСТРАТСКОМ ТРГУ У ТОКУ РАДОВА

ЗЕМУН - ПАРК У ПРЕРАДОВИЋЕВОЈ УЛИЦИ
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Владимир 
Костић

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

Владимир 
Стојковић

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

У оквиру већ традиционалне акције даривања земунских 
ђака првака коју спроводи Градска општина Земун председник 
Дејан Матић и његови сарадници обишли су земунске школе и 
поделили пригодне поклоне.

”Спроводећи одговорну политику и водећи рачуна о сваком 
нашем суграђанину, посебно нашим најмлађима, Градска 
општина Земун обезбедила је школске ранчеве.

За близу 1900 првака који похађају 21 основну школу 
обезбеђени су црвени и плави ранчеви, који садрже мајице, 
капе, пернице, комплете прибора за писање и цртање, свеске, 
распоред часова, похвалнице, водиче за ђака првака кроз школу 
– ‘Прварица’ и чланске карте за земунски огранак Библиотеке 
града Београда”, рекао је Матић. ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

ЗА ПОЛАГАЊЕ 
ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Општина Земун, четврти пут 
заредом, организује припремну 
наставу из српског језика 
и математике за полагање 
завршног испита, за ученике 
осмих разреда. 

Припремна настава у 2019. 
години одржаће се у периоду од 
23. фебруара до 11. маја 2019. 
године, суботом или недељом.

Припремни програм ће 
бити организован у следећим 
школама: 
1. ОШ Светозар Милетић ( за 

школе: С. Милетић, Б.Пешић, 
Р.Кончар. Г.Варош, Л.Саватић, 
Сутјеска и Мајка Југовића)

2. ОШ Соња Маринковић ( за 
школе: С.Маринковић, М.Пупин, 
Г.Принцип, И.Бирчанин. П. 
Кочић и С.Шумановић)

3. ОШ Бошко Палковљевић 
Пинки (за школе:Б.П.Пинки, 
Б.Радичевић, С.Марић и 
С.Г.Митраљета)

4. Школа за ученике 
оштећеног вида Вељко 
Рамадановић за своје ученике.

Градска 
општина Земун, 

другу годину 
заредом, 
донела је 
Одлуку о 
праву на 

новогодишњу 
честитку мајци 

прворођене 
девојчице и 

дечака у КБЦ 
„Земун“ у 2019. 

години.

НОВОГОДИШЊА 
ЧЕСТИТКА МАЈЦИ
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Предраг 
Јевремовић

Члан Већа општине Земун задужен за: скупштине станара, енергетику 
(јавну расвету), Беоком и пензионере

БЕСПЛАТНИ 
ПРОГРАМИ ЗА 
ПЕНЗИОНЕРЕ

Градска општина Земун наставља са 
спровођењем бесплатних програма за своје 
најстарије суграђане.

У претходних 6 месеци спроведени су 
следећи програми: 
n  Једнодневни излети за преко 1200 

пензионера
n  Подељено је око 2000 комплета карата за 

пливање
n  Представе у позоришту Мадленианум 

погледало је око 700 пензионера
n  Почела је бесплатна школа енглеског 

језика,а ускоро креће и бесплатна школа 
рачунара

n  Сваког месеца 60 полазника користи 
програме корективних вежби

n  Омогућено је свим заинтересованим 
пензионерима да преузму бесплатне 
чланске карте за библиотеку

Позивамо све заинтересоване 
пензионере да дођу у општину Земун и 
искористе неки од бесплатних програма 
који ће наставити да се спроводе и у 2019. 
години.

Градска општина Земун је од 28. до 30. новембра 
била домаћин завршне конференције пројекта 
”Партнерства одрживог развоја јединица локалне 
самоуправе”, на којој су представљени Јавна 
манифестација промоције циљева одрживог развоја 
и пилот активности ”Доведимо природу у град” и 
”Предузетнички компас”, спроведене са општином 
Офенбах на Мајни.

Конференцији је присуствовало 90 гостију из 
Немачке и региона Југоисточне Европе, а делегацију 
ГО Земун предвођену председником Скупштине 
Градске општине Земун Ненадом Врањевцем, 
чинили су  чланови Пројектног тима члан Већа ГО 
Земун Владимир Костић, Бранкица Дурковић и Тања 
Кукобат.

Међународни пројекат ”Партнерства одрживог 
развоја јединица локалне самоуправе” финансирало је 
Немачко министарство за привредну сарадњу и развој, 
а од 2016. до 2018. године су га реализовале агенције 
Глобални ангажман и Заједнице једног света.

ЗЕМУН ДОМАЋИН ЗАВРШНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
ВЕЛИКОГ МЕЂУНАРОДНОГ ПРОЈЕКТА

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 
ЗА РАСЕЉЕНЕ ПОРОДИЦЕ 
СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

У кабинету председника Градске 
општине Земун, 5. децембра, потписани су 
Уговори у вези са доделом бесповратне 
помоћи у виду грађевинског материјала, 
али и санитарија и других кућних 
потрепштина које је Комисија за доделу 
средстава намењених стварању и 
побољшавању услова становања породица 
интерно расељених лица на територији 
Градске општине Земун определила за шест 
породица са Косова и Метохије, које живе на 
територији Градске општине Земун.

Заменик председника Градске општине 
Земун и председник Савета за миграције 
Дамир Ковачевић и повереник Повереништва 
за збрињавање избеглих, прогнаних и 
расељених лица Иван Васић присуствовали су 
6. децембра додели грађевинског материјала 
породици Корићанин која подиже кућу у 
насељу Алтина. 

”У сарадњи са Републичким комесаријатом 
за избеглице и миграције реализујемо 
пројекте и за интерно расељена лица који 
живе у Земуну. И наредне године наставићемо 
са пројектима помоћи у грађевинском 
материјалу који уз доходовне активности, 
односно економско оснаживање породица, 
представљају континуирану подршку 
породицама које су избегле деведесетих 
година. Потврда наших активности је 
чињеница да је број људи којима је потребна 
помоћ све мањи. Помажемо и у огреву, 
набавци лекова, пакетима хране како би наши 
суграђани имали што бољи животни стандард”, 
рекао је Ковачевић.
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СЕЋАЊЕ НА 
ПАЛЕ БОРЦЕ У 
РАТОВИМА ОД 
1990 ДО 1999.

Милорад Радуловић, помоћник 
председника Градске општине Земун, 
26. септембра положио је венац 
на  споменик  палим борцима у 
ратовима од 1990 – 1999. године.

Помену су присуствовали чланови 
породица погинулих, представници 
борачких и инвалидских удружења, 
друштвених и привредних 
организација. Минутом ћутања одата 
је почаст настрадалим учесницима 
у рату, чија су имена уклесана на 
споменику ”Они су пали непобеђени”.

У ратовима вођеним на територији 
некадашње СФРЈ и СРЈ, у периоду од 
1990 -1999.године погинуло је више 
од стотину наших суграђана, чија 
се жртва и јуначка погибија памти и 
обележава сваке године.

ОБЕЛЕЖЕНА 
ГОДИШЊИЦА 
ОСЛОБОЂЕЊА 
ЗЕМУНА

Полагањем венаца на споменик 
палим у народној револуцији 
1941 – 1945. године, 22. октобра 
је обележена 74-годишњица 
ослобођења Земуна.

У програму комеморације испред 
монументалног споменика палим у 
народној револуцији традиционално 
су учествовали ученици Основне 
школе ”Светозар Милетић” и 
песникиња Даринка Марковић.

Поводом Дана ослобођења 
Батајнице 23. октобра месне 
организације и удружења одржале 
су комеморацију палим борцима 
и жртвама фашистичког терора 
испред споменика у центру овог 
насеља.

ПРАЗНИК ОПШТИНЕ 
5. НОВЕМБАР

ДОБИТНИЦИ ЈАВНИХ 
ПРИЗНАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИ ЗЕМУНА:
n  Драган Вукас – Привредник и добротвор
n  Др Милоје Марјановић – Кардиолог
n  Александар Саша Локнер – Музичар
n  Мирјана Николић – Туристички радник
n  Златко Пиперски – Учитељ и маратонац
n  Александар Радуловић – Добротвор

ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА:
n  Њ.Е. господин Ли Манчангу  

– Амбасадор НР Кине у Србији
n  Повеља о пријатељству са кључем Земуна
n  Земунска гимназија

Празник општине Земун – 5. новембар 
обележен је полагањем венаца на Спомен-
костурницу палим борцима у ослободилачким 
ратовима 1914-1918 и јавним часом о 
ослобођењу Земуна у Првом светском рату.

 Обележавање великог јубилеја настављено 
је Свечаном академијом у сали Клуба Дома 
ваздухопловства у организацији Савеза 
удружења потомака ратника ослободилачких 
ратова Србије 1912-1920.

Централна прослава – Свечана седница 
Скупштине Градске општине Земун одржана 
је у Опери и театру ”Мадленианум”. Седницу 
је отворио председник Скупштине Градске 
општине Земун Ненад Врањевац.

Председник Градске општине Земун 
Дејан Матић у свом обраћању истакао је да 
су достојанство, честитост, приврженост 
отаџбини, правдољубивост темељи на којима 
су уздигнути данашња Србија и данашњи 
Земун.

Прослави Празника општине Земун 
присуствовали су многобројни грађани 
Земуна, представници културног и јавног 
живота престонице, верских заједница и 
дипломатског кора.
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Жарко 
Дроњак

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

У великој сали 
Дома ваздухопловства 
у Земуну одржана је, 
у октобру,  Свечана 
академија поводом 
значајног јубилеја – 
60 година постојања 
и рада Медицинске 
школе ”Надежда 
Петровић” у Земуну. 
Фолклорни ансамбл 
”Ћирило и Методије” 
и ученици школе 
приредили су 
пригодан културно – 
уметнички програм, а 
ученици медицинске 
школе представили су 
своја стручна знања и 
уметничке вештине.

Поводом 160 година постојања 
Земунска гимназија је 17. октобра 
у Опери и театру ”Мадленианум” 
приредила свечану академију.

Прослава јубилеја почела је 
15. октобра посетом председника 
Републике Србије Александра 
Вучића, матуранта гимназије, 
који је том приликом Земунској 
гимназији поклонио 250 наслова и 
најавио комплетну реконструкцију 
једне од најзначајнијих 

образовних институција Србије.
Свечани програм који су 

приредили ученици и професори 
још једном је потврдио колико је 
Земунска гимназија ”своја”, јер сви 
они који су сели у клупе заувек 
су остали део Ње. Овој изузетној 
свечаности присуствовали су 
представници Министарства 
просвете, науке и технолошког 
развоја, Града Београда, Градске 
општине Земун, директори и 

професори братских гимназија из 
Србије, Црне Горе, Републике Српске, 
Хрватске, Словеније и Румуније и 
бивши ученици и професори.

Данас је Земунска гимназија 
највећа гимназија у Србији и има 45 
одељења, са укупно 1260 ученика, 
који похађају четири смера – 
природно-математички, друштвено-
језички, смер за надарене за физику 
и смер за надарене за рачунарство 
и информатику.

60 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА МЕДИЦИНСКЕ 
ШКОЛЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“

НАЈБОЉИ ПОЛИЦАЈЦИ 
ВАТРОГАСЦИ-СПАСИОЦИ У 2018.

160 ГОДИНА 
ЗЕМУНСКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ У организацији Градске општине 

Земун, у октобру, земунским 
породиљама је уз предавање 
о значају употребе заштитних 
система и демонстрацију њихове 
правилне употребе, подељено 
нових сто аутоседишта. Активности 
Савета за безбедност саобраћаја 
на путевима општине Земун 
подржала је и компанија ”Хундаи”, 
најављујући плодну и дугу сарадњу 
и партнерство у циљу побољшања 
безбедности најмлађих учесника у 
саобраћају.

”У овој години смо поделили 
300 аутоседишта за најмлађе, 
настојећи да на тај начин подигнемо 
ниво безбедности свих учесника 
у саобраћају, а посебно деце. 
Изузетно нас радује што су наш 
рад препознале и подржале 
друштвено одговорне компаније, 
те смо у могућности да повећамо 
обухват својих акција”, истакао 
је Ненад Врањевац, председник 
Скупштине Градске општине Земун 
и  општинског Савета за безбедност 
саобраћаја.

ПОДЕЉЕНО 100 АУТОСЕДИШТА 
ЗЕМУНСКИМ ПОРОДИЉАМА

Градска општина Земун наставила 
је традицију месечног награђивања 
најбољих полицајаца и ватрогасаца на 
својој територији.

Најбољи полицајци у 2018. години: 
Дејан Поповић, Милан Шарић, Ђорђе 
Јовановић, Јелена Радовановић, Бранко 
Ребић, Миодраг Стојковић, Славољуб 
Свркота, Саша Гркић, Иван Лазић, Немања 
Марковић и Мирко Плавшић.

Најбољи ватрогасци-спасиоци у 2018. 
години: Зоран Зарвић, Јадранко Растовац, 
Александар Живковић, Светислав Чавић, 
Драган Трнавац, Јован Симић, Марко 
Мишковић, Данило Дакић, Бранислав 
Мутић,  Љубомир Батас и Милан 
Смиљанић.

26 27

Д
О

Г
А

Ђ
А

Ј
И



Жељко 
Корица

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

Зоран 
Борјан

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

Градска општина Земун је 
у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање, 2. 
децембра, организовала десети 
Сајам запошљавања у хотелу 
”Југославија”.

Понуду слободних послова 
представило је 60 фирми, 
којима је потребно 950 радника 
различитих занимања и степена 
квалификација. На штандовима 
пословна понуда понуђена 
је конобарима, шанкерима, 
куварима, рецепционерима, 
собарицама, продавцима, домарима, 
магационерима, социјалним 

радницима, медицинским сестрама, 
неговатељицама, васпитачицама, 
фезиотерапеутима, лекарима, 
заваривачима браварима, 
возачима, грађевинским 
радницима разних профила, 
филолозима, менаџерима, 
књиговођама, правницима, 
пекарима, радницима обезбеђења, 
бродарима, помоћним радницима, 
електротехничарима, сарадницима 
у осигурању…

Сајам су посетили члан Већа 
Градске општине Земун Драган 
Матијевић и заменик директора 
Филијале Националне службе за 

запошљавање за град Београд 
Синиша Кнежевић са сарадницима.

Периодично се организује 
и акција ”Запослимо Земун”, 
где запослени из Општине 
и Националне службе за 
запошљавање обилазе земунска 
насеља и на терену информишу 
грађане о слободним радним 
местима, било да се то односи на 
сезонске послове или на стално 
запослење.

Десети сајам у Земуну посетио 
је велики број заинтересованих 
грађана, који су разговарали са 
потенцијалним послодавцима.

ОДРЖАН ДЕСЕТИ САЈАМ 
ЗАПОШЉАВАЊА

ЗАВРШЕНИ 
ЈАВНИ РАДОВИ У 
ОПШТИНИ ЗЕМУН

Градска општина Земун  је у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање у периоду 
од 1. јуна до краја септембра 2018. реализовала три 
јавна рада: ”Инфо пулт и ажурирање базе података 
привредника”, ”Земунски еколози” и ”Архивирање 
предмета у архиви ГО Земун”. На сва три јавна рада било 
је ангажовано десет незапослених лица са евиденције 
Националне службе за запошљавање.

„КОРАК КА 
БИЗНИСУ“

Пројекат Корак ка бизнису има за 
циљ да допринесе стварању услова 
за повећање броја старт-уп заједнице 
младих на територији градске општине 
Земун. Пројектне активности допринеће 
повећању нивоа практичних знања 
и вештина и водити ка стварању 
кључних компетениција које су важне 
за запошљавање и самозапошљавање 
младих.

Пројекат се реализује у партнерству 
са Регионалном агенцијом за развој 
и европске интеграције Београд, а 
финансиран је од стране Министарства 
омладине и спорта.

ПУТ ДО УСПЕШНОГ 
ПРЕДУЗЕТНИКА

МОГУЋНОСТИ 
УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ 
АМБИЈЕНТА  У ЗЕМУНУ

У организацији Градске општине Земун и у сарадњи са партнерима 
на Пројекту ”Моја земунска картица”  одржана је панел дискусија 
о могућностима унапређења пословног амбијента и сарадње са 
предузетницима.

Панел је водила координаторка Пројекта ”Моја земунска картица” 
Тања Кукобат, која је истакла да је за три и по године издато 12 
хиљада картица, а споразуме о сарадњи и партнерству потписало 220 
предузетника из Земуна.

У дискусији су се чули бројни предлози како да се корисницима 
картице омогуће повољнији услови куповине и ефикасније 
упознавање са понудом, посебно бесплатним програмима спортских и 
рекреативних клубова, туристичких организација и установа културе.

Канцеларија за младе у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање организовала је у новембру 
обуку ”Пут до успешног предузетника”, коју је 
похађало 60 незапослених лица са подручја Градске 
општине Земун. Циљ обуке је да незапосленима 
олакша покретање сопственог посла кроз стицање 
неопходних знања и вештина и упознавање са начином 
конкурисања за бесповратна средства и повољне 
кредите.
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Драган 
Матијевић

Члан Већа општине Земун задужен за: предузетништво, 
запошљавање, спорт и здравство.

ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ ЗА 
ЗЕМУНЦЕ У АТЛЕТИЦИ

У организацији Градске општине Земун и 
Омладинског спортског савеза Земуна на теренима 
Фудбалског клуба ”Земун” почетком октобра је 
одржано општинско такмичење у атлетици за 
ученике основних и средњих школа.

Организацију атлетског митинга и, посебно, 
масовност, похвалио је познати атлетски ас 
Драгутин Топић, који је поделио медаље и пехаре 
најбољима.

 Такмичења су одржана у трчању, скоку у даљ, 
бацању кугле и вортекса и скоку у вис. Први пут је 
уведена и трка за професоре и наставнике, која ће 
постати традиционална дисциплина.

На градском такмичењу у атлетици одржаном 
крајем октобра земунски основци су освојили 
четири златна, шест сребрних и четири бронзана 
одличја. 

У организацији Стреличарског клуба Земун и уз подршку Градске 
општине Земун у Културно-спортском центру ”Пинки”  одржан је турнир 
”Трофеј Београда 2018”. 

У надметању у једној од најстаријих олимпијских дисциплина – 
стреличарству учествовало је 95 пријављених стреличара из спортских 
клубова из Београда, Земуна, Јагодине, Новог Сада, Панчева, Кикинде и 
Суботице. Најмлађи такмичари били су деветогодишњаци, а најстарији је 
имао 65 година.

 „ТРОФЕЈ БЕОГРАДА 2018“ 
У СТРЕЛИЧАРСТВУ

ФУДБАЛЕРКЕ ЖФК „ЗЕМУН“ 
ЗАИГРАЛЕ У ПРВОЈ ЛИГИ

После успешно завршене 
такмичарске сезоне, освојеног Купа 
Београда, пласмана у четвртфинале 
Купа Србије и уласка у Прву лигу 
Србије Женски фудбалски клуб 
”Земун” одиграо је са Женским 
фудбалским клубом ”Мачва” прву 
утакмицу у овој сазони такмичења 
Прве лиге Србије.

 Пре почетка утакмице комесар 
Прве лиге Србије за женски фудбал 
Сеад Чочић доделио је пехар ЖФК 
”Земун” за улазак у Прву лигу Србије.

”ЖФК Земун у свакој новој 
одиграној утакмици показује 
фудбалску зрелост. Знамо да нема 
квалитетног развоја спорта без 
труда и рада. На спортисткињама 
је сада да покажу да су и даље у 
форми, а на одговорној локалној 
самоуправи је да помогне да се 
спорт развија што квалитетније”, 
каже председник ЖФК ”Земун” и 
члан Већа Градске општине Земун 
Драган Матијевић.

Клуб је основан 7. јула 2017. 

године. Настао је на иницијативу 
девојчица заинтересованих 
за женски фудбал, њихових 
родитеља и Земунаца који су 
препознали да ће овај тим 
бити јака конкуренција многим 
прволигашким тимовима.
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