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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
ПОС ЛОВНИ ЦЕНТАР

Косовска 9

Број 336 / Август 2018.
Број 334 / Септембар 2018.

МОЈА 
ЗЕМУНСКА 
КАРТИЦА 

ДЕЧИЈА 
ИГРАЛИШТА СТРАНЕ 12-15

ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА  СТРАНЕ 4-9

ВОДОВОД И  
КАНАЛИЗАЦИЈА  СТРАНЕ 16-17

ПЕНЗИОНЕРИ  СТРАНЕ 18-19

ОБЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА СТРАНЕ 10-11

ОБРАЗОВАЊЕ СТРАНЕ 20-23

ДОГАЂАЈИ СТРАНЕ 24-29

3

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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САДРЖАЈ

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПЕНЗИОНЕРИ

ОБРАЗОВАЊЕ

КУЛТУРА

СПОРТ

ВОДОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЈА

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА 
И ПАРКОВИ

ОБЈЕКТИ 
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

БРИГА 
О ГРАЂАНИМА

СТРАНЕ  4-7

СТРАНЕ 20-21 

СТРАНЕ  22-23

СТРАНЕ 24-29 

СТРАНЕ 30-31 

СТРАНА 8 

СТРАНА 9 

СТРАНЕ 10-14 

СТРАНЕ  15-19
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НОВО ЛИЦЕ
БАТАЈНИЧКОГ ДРУМА

ЗАВРШЕНА КОМПЛЕТНА РЕКОНТРУКЦИЈА ВАЖНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

НАСТАВЉЕНО АСФАЛТИРАЊЕ У НАСЕЉУ АЛТИНА

Ослушкујући потребе 
грађана, Градска општина 
Земун улаже велике напоре 
и непрекидно иницира 
инфраструктурне радове, од 
обнове улица, како у центру 
Земуна тако и у ободним 
насељима, преко радова 
на уређењу паркова и 
игралишта, до постављања 
јавне расвете, пратећи 
стратегију равномерног 
развоја Општине.

Реконструисали смо и 
асфалтирали Батајнички 
друм у дужини од 7,5 
километара на деоници 
од надвожњака код улаза 
у Батајницу у правцу ка 
Земуну.

У насељу Алтина 
спроведени су радови на 
асфалтирању делова улица 
Добановачки и Угриновачки 
пут, Оскара Давича, Павла 
Вујсића, Зире Адамовића 
и плато испред новог 
обданишта „Лазар“.

Асфалт су добили и 
становници делова Крајишке 
улице и улице Војни пут 2.

УЛИЦА ЉИЉАНЕ КРСТИЋ

УЛИЦА ВОЈНИ ПУТ 2 КРАЈИШКА УЛИЦА
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Градска општина Земун наставља 
инфраструктурне радове на својој територији 
у складу са стратегијом равномерног развоја 
Земуна.

Поред комплетне реконструкције 
Батајничког друма радови су извођени и у 
самој Батајници. Асфалтирани су делови улица 
Беларичка, Браће Смиљанића, Војводе Новака, 
Забрана, Велике и Мале међе, Николе Демоње, 
Официрске колоније, Стевана Симића...

У насељу Угриновци завршени су радови 

на комплетној реконструкцији Београдске 
и Крњешевачке улице, а тренутно се изводе 
радови на реконструкцији окретнице градских 
аутобуса. Комплетно је обновљена Гробљанска 
улица са тротоарима, а тротоари су урађени и од 
Гробљанске улице, поред основне школе па све 
до центра насеља.

У наредном периоду планира се завршетак 
радова на изградњи и реконструкцији 
постојећих тротоара, на појединим локацијама,  
у насељима Земун поље, Батајница и Алтина.

СВАКИ ДЕО ЗЕМУНА 
ИМАЋЕ НЕОПХОДНУ 
ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

УГРИНОВЦИ - ГРОБЉАНСКА УЛИЦА

УГРИНОВЦИ - ГРОБЉАНСКА УЛИЦА

УГРИНОВЦИ - ТРОТОАРИ КОД ШКОЛЕ БАТАЈНИЦА - ОФИЦИРСКА КОЛОНИЈА 6. ДЕО

БАТАЈНИЦА - ОФИЦИРСКА КОЛОНИЈА 6. ДЕО

АЛТИНА - ПЛАТО ИСПРЕД НОВЕ ПУ „ЛАЗАР“
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ИЗГРАДЊА 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ 

МРЕЖЕ У БАТАЈНИЦИ
Председник Градске 

општине Земун Дејан Матић, 
начелница Управе ГО Земун 
Катарина Зрилић, заменик 
градоначелника Београда 
Горан Весић, члан Већа 
Града Београда Гаврило 
Ковачевић и извршни 
директор Дирекције за 
грађевинско земљиште 
и изградњу Београда др 
Радомир Вујадин обишли 
су радове на изградњи 
канализационог система у 
насељу Батајница.

Планирани су радови 
на канализационој 
мрежи у дужини од око 
5,4 километра у улицама 
Слободана Мацуре, 
Максима Бранковића, 
Јована Бранковића, Mајора 
Зорана Радосављевића 
и Војвођанских бригада. 
Очекује се да ће изградња 
фекалне канализације, у 
делу насеља Батајница, бити 
завршена до краја године.

Радови у Земуну су део 
Плана развоја водоводног 
и канализационог система 
на подручју Града Београда 
2016-2025 које је Дирекција 
за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда 
израдила за сваку општину 
појединачно.

НОВИ ПРОСТОР ЗА 
ИГРУ И РЕКРЕАЦИЈУ

На иницијативу грађана и 
ГО Земун у току су радови на 
комплетној реконструкцији 
парковске површине која се налази 
у улици Булевар Николе Тесле 
код броја 14. Радове изводи ЈКП 
„Зеленило Београд“, а инвеститор је 
Град Београд.

Радови ће обухватити 
изградњу потпуно новог дечијег 
игралишта са свим неопходним 
мобилијерима, спортски и фитнес 
терен. Завршетком радова, грађани 
овог дела Земуна, имаће потпуно 
ново и опремљено место за игру и 
рекреацију.

УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕРАЗВОЈ ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА

БУЛЕВАР НИКОЛЕ ТЕСЛЕ КОД БРОЈА 14
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ЗАПОЧЕТА ГРАДЊА МЕЂУНАРОДНОГ 
ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТА НА КЕЈУ

ПОСТАВЉЕН ПРВИ ШИП

Председник Градске општине 
Земун Дејан Матић, потпредседница 
Владе и министарка грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре проф. др 
Зорана Михајловић и градоначелник 
Београда проф. др Зоран Радојичић 
обишли су радове на изградњи 
међународног путничког пристаништа 
за бродове на Дунаву у Земуну.

”Ово је велики дан за грађане 
Земуна и Општину, који смо чекали 
деценијама. Уложили смо много 
труда, рада, жеље, воље и енергије 
како бисмо дочекали полагање првог 
шипа. Све што смо договарали, за шта 
смо се борили, данас реализујемо. 
Ови радови су почетак конструкције 
пристана на који ће пристајати крузери 
који су до сада само пловили поред 
Земуна. Паралелно се ради на пратећој 
инфраструктури, тако да ћемо сигурно 
бити спремни за први брод и прве 

туристе“, изјавио је Матић.
Министарка Михаиловић је истакла 

и да ће се по завршетку радова на 
путничком пристаништу у Земуну 
у августу, број туриста који долазе 
бродовима у Београд са 60 хиљада 
повећати на 100 хиљада путника.

Градоначелник Београда проф. др 
Зоран Радојичић рекао је да је пристан 
у Земуну капитални пројекат и пример 
сарадње Владе Републике Србије, 
Града Београда и општине Земун, која 
је покретач иницијативе за изградњу 
овог важног инфраструктурног 
пројекта.

Локација на којој се гради 
пристаниште за међународне путничке 
бродове до 120 метара дужине и 15 
метара ширине је код Старе капетаније, 
на месту где се некада налазио пристан, 
где ће бити постављена два понтона, са 
два фиксна ослонца и 21 шипом.

ПРИСТАНИШТЕ 
ДУПЛИРА БРОЈ 
ТУРИСТА У 
БЕОГРАДУ

Укупна вредност 
ове капиталне 
инвестиције је близу 
150 милиона динара. 
Пристаниште у 
Земуну ће бити 
спремно за прихват 
бродова у наредној 
наутичкој сезони и 
његовом изградњом 
на најважнијем 
паневропском 
пловном путу Дунава 
– Коридору 7, биће 
удвостручен број 
места за пристајање 
крузера, чиме ће 
Београд дуплирати 
број туриста.
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Председник ГО Земун Дејан Матић 
обишао је Завичајни музеј Земуна, 
који се реновира од 2002. године, и у 
разговору са директорком Музеја Града 
Београда Јеленом Медаковић упознао 
се са свим фазама обнове овог храма 
локалне културе.

У току су завршни радови на 
ентеријеру објекта, постављени су 
радијатори, земљане цеви у поду и 
санирана је влага. Рестаурирају се и 
осликане зидне површине, као и ручно 
рађени тапети. Подним облогама враћа 
се првобитна боја и текстура, а обновиће 
се и фасада.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ УСКОРО У НОВОМ РУХУ
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ОБНАВЉА СЕ БЕДЕМ 
ТВРЂАВЕ НА ГАРДОШУ

У току су завршни радови на 
реконструкцији и рестаурацији бедема 
земунске тврђаве на Гaрдoшу. Вредност 
радова је 34 милиoнa динaрa. У ту сврху 
Министарство правде је из опортунитета 
обезбедило 13 милиона динара, Министарство 
трговине, туризма и телекомуникација 
обезбедило је 12 милиона динара, а Град 
Београд око 10 милиона динара.

Идејни пројекат за рестаурацију израдио 
је Завод за заштиту споменика културе 
Града Београда, и то у две фазе. Прва фаза 
подразумевала је обнову порушене југоисточне 
куле са источним зидом и припадајућом 
терасом бедема (цитаделом), док друга 
фаза подразумева обнову североисточне, 
југозападне и северозападне куле са северним, 
западним и јужним зидом.

Радови се изводе у сарадњи са 
Туристичко-културним центром Земун и 
Туристичком организацијом Београда, док је 
за конзерваторски надзор задужен Завод за 
заштиту споменика културе града Београда.

У току су и завршни радови на 
реконструкцији приступних степеница којe 
из Високе улице воде ка локалитету Гардоша, 
укупне вредности 15 милиона динара, а у 
наредној години се планира реконструкција 
степеништа на још две локације.

У старом језгру Земуна у току 
су радови на реконструкцији 
фасада на више од 60 здања. 
У питању су објекти у улицама 
Господска од 1 до 25, Доситејева 
од 1 до 3, Главна од 2 до 53, на 
Магистратском тргу од 4 до 18 и 
на Авијатичарском тргу од 2 до 10.

Реч је о здањима који 
припадају просторној културно-
историјској целини од великог 

значаја или су споменици 
културе од великог значаја као 
што је на пример кућа Димитрија 
Давидовића у Главној 6.

Ови радови представљају 
наставак обнове старог језгра 
наше општине, а завршетком 
истих Земуну ће се вратити стари 
сјај који свакако заслужује, па ће и 
по изгледу подсећати на највеће 
европске метрополе. 

НОВЕ ФАСАДЕ У СТАРОМ 
ЈЕЗГРУ ЗЕМУНА
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Поводом обележавања годишњице битке 
за Београд, која је вођена 1456. године против 
отоманског завојевача, председник Мађарске 
Јанош Адер и председник Републике Србије 
Александар Вучић, 22. јула, на Земунском 
кеју, открили су споменик вођи победничке 
одбране Београда Сибињанин Јанку.

Догађају су присуствовали председник 

Градске општине Земун Дејан Матић са 
сарадницима, заменик градоначелника 
Београда Горан Весић са сарадницима, 
председник Скупштине АП Војводине 
Иштван Пастор, министри у Влади Србије, 
представници дипломатског кора, црквени 
великодостојници, као и многобројни 
грађани.

ОТКРИВЕН СПОМЕНИК 
СИБИЊАНИН ЈАНКУ

На иницијативу Градске општине Земун 
организована је велика акција чишћења 
приобаља на потезу од ”Радецког” до 
Хидробазе. Учешће у акцији су узели 
запослени у општини, Канцеларији за 
младе ГО Земун, еко – редари ангажовани 
у јавном раду, волонтери, бројни грађани, 
који су се придружили у жељи да обала 
Дунава буде што чистија и лепша за туристе. 

АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ПРИОБАЉА ЗЕМУНА

И ОВЕ ГОДИНЕ БЕСПЛАТНОГОДИШЊИЦА БИТКЕ ЗА БЕОГРАД

ПОНТОНОМ ДО ЛИДА
Поводом почетка 

купалишне сезоне на 
Лиду председник Градске 
општине Земун Дејан Матић 
са министром одбране 
Александром Вулином и 
представницима Војске 
Србије обишли су логорске 
просторије понтоњерске 
јединице Војске Србије која 
је поставила понтонски 
мост до плаже Лидо и том 
приликом присуствовали 
показној вежби спашавања 
дављеника Службе трагања и 
спашавања на води и гашењу 
пожара код војног радног 
логора на Великом ратном 
острву.

”Градска општина Земун 
и Туристички културни 
центар Земун, који је 
организатор већ дуги низ 
година манифестације Лето 
на Лиду, припремили су 

богат културно-уметнички 
и рекреативни програм, 
пешачке туре по Великом 
ратном острву”, рекао 
је председник Матић и 

захвалио се Војсци Србије 
на постављању и одржавању 
понтонског моста који 
повезује плажу Лидо са 
Земунским кејом.
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Секретаријат за социјалну заштиту, у 
сарадњи са Градском општином Земун, 
отворио је нови пункт народне кухиње 
у насељу Камендин. На овај начин ће 
корисницима из овог насеља бити 
доступније преузимање бесплатних 
оброка.

Пункт за поделу бесплатних оброка 
за социјално и материјално угрожене 
кориснике, налази у Улици Акробате 
Алексића 9а.

На територији општине Земун постоји 
укупно пет пунктова народне кухиње, где 
379 корисника преузима 1.420 оброка.

270 СТАНОВА 
ИЗБЕГЛИЧКИМ ПОРОДИЦАМА

УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ  У КАМЕНДИНУ

У земунском насељу Kамендин на Светски дан избеглица 
– 20. јун, уручени су кључеви 270 станова намењених 
избегличким породицама из Босне и Херцеговине и 
Хрватске, с пребивалиштем на територији Београда.

Заменик председника Градске општине Земун и 
председник Савета за миграције Дамир Ковачевић, уручио 
је кључеве једној од породица која сада у Земуну има свој 
нови дом. Станови су изграђени у оквиру петог потпројекта 
Регионалног стамбеног програма (РСП).

Вредност изведених радова је 7,9 милиона евра, а средства 
су обезбеђена из донаторског Фонда Регионалног стамбеног 
програма, чији је највећи донатор Европска унија, а Град 
Београд је донирао земљиште и инфраструктуру у укупној 
вредности од 226 милиона динара.

ОТВОРЕН НОВИ ПУНКТ НАРОДНЕ КУХИЊЕ

ШЕСТ ПОРОДИЦА ДОБИЛО
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Шест избеглих породица из Хрватске, које 
су у Градској општини Земун потписале уговор 
за доделу бесповратне помоћи у грађевинском 
материјалу, на кућну адресу добиле су обећане 
испоруке.

”Чинимо све што је у нашој моћи да обезбедимо 
достојанствен живот свим грађанима који 

живе у Градској општини Земун. Са успехом 
решавамо проблеме избеглица, почев од 
стамбеног збрињавања, па све до економског 
оснаживања”,  рекао је Дамир Ковачевић, заменик 
председника општине Земун и председник Савета за 
миграције, и том приликом изразио је задовољство 
што је број људи којима је потребна помоћ све мањи.
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Градска општина Земун 
је у сарадњи са Заводом за 
трансфузиологију КБЦ ”Земун” 
организовала 25. јула акцију 
добровољног давања крви у 
општинском фоајеу. Хуманост 
на делу показало је близу 30 
давалаца крви, међу којима 
је био и председник Градске 
општине Земун Дејан Матић.

Из Службе за трансфузиологију 
КБЦ ”Земун” поручују да је 
свака јединица крви која је овде 
прикупљена злата вредна, јер 
ће спасити животе болесника не 
само у КБЦ Земун, већ и у КБЦ 
Бежанијска коса и у Институту за 
мајку и дете.

Градска општина Земун 
организује овакве хумане 
акције пет пута годишње, а 
нарочито у летњем периоду када 
здравственим институцијама 
недостаје ова драгоцена течност.

„ПУТ ДО УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА“ НАJБОЉИ ПОЛИЦАЈАЦ И ВАТРОГАСАЦ
Градска општина Земун и Национална служба 

запошљавања организовали су 28. и 29. марта 
у скупштинској сали општине другу бесплатну 
обуку ”Пут до успешног предузетника” у 2019. 
години за незапослене особе са евиденције 
земунске филијале НСЗ. 

Сертификат о похађању ове обуке је, поред 
вредних знања која је стичу, и неопходан услов за 
аплицирање на бројне јавне позиве и конкурсе 
за бесповратне помоћи и државне субвенције у 
самозапошљавању. 

ТРАДИЦИОНАЛНА 
ПОДЕЛА ДЕЧИЈИХ 

АУТОСЕДИШТА

У организацији Градске 
општине Земун, одржана је 
трибина ”Промоција употребе 
заштитних система у циљу 
превентиве у саобраћају”. 

Том приликом, председник 
Скупштине Градске општине 
Земун и председник општинског 
Савета за безбедност саобраћаја 
на путевима Ненад Врањевац 
и секретар Скупштине Градске 
општине Земун и члан 
општинског Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима Марко 
Јанковић, по други пут у 
2019. години, поделили су сто 
аутоседишта породиљама са 
територије ГО Земун, од укупно 
400 колико је планирано у овој 
години.

 ДЕЦЕНИЈА
ДОБРОВОЉНОГ 
ДАВАЊА КРВИ

Општина Земун традиционално 
награђује, на предлог ПС Земун и 
Ватрогасно-спасилачке јединице Земун, 
најбоље ватрогасце и полицајце у Земуну. 

У првим месецима ове године титулу 
најбољег полицајца понели су: Игор 
Маловић, Велизар Трипковић, Милан 
Цвјетићанин и Немања Инђић. Док су међу 
ватрогасцима награде добили: Мирослав 
Ракић, Данило Бубања, Дамир Аговић и 
Дарко Мирковић.
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БЕСПЛАТНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 

ЗА ПРИПАДНИКЕ  „ТРЕЋЕГ ДОБА“
Градска општина Земун 

афирмише програме који 
омогућују пензионерима да 
остану витални, да се друже 
и да учествују у свим оним 
активностима које воле и 
које им значе. Подржавајући 
реализацију програмских 
активности удружења пензионера 
доприносимо побољшању 
њиховог квалитета живота.

Трећу годину заредом 
организујемо бесплатне излете за 
пензионере са територије општине 
Земун. Ове године најактуелнија 
дестинација је била град Зрењанин, 
са обиласком Каштела Ечка и 
Царске баре.  Поред, увек актуелних 
излета, велика заинтересованост 
пензионера је за разне програме 
у области рекреације, културе, 
едукације и хобија.

ВИШЕ ОД 

2.000 
ПЕНЗИОНЕРА 
ПУТОВАЛО ЈЕ 

НА БЕСПЛАТАН 
ЈЕДНОДНЕВНИ 

ИЗЛЕТ

ВИШЕ ОД 

400  
ПЕНЗИОНЕРА 

ИСКОРИСТИЛО 
ЈЕ ПАКЕТ 

КАРАТА ЗА 
БАЗЕН

ВИШЕ ОД 

100  
ПЕНЗИОНЕРА 
КОРИСТИЛО 

ЈЕ ПРОГРАМЕ 
ВЕЖБИ ЗА 
СТАРИЈЕ

ВИШЕ ОД 

700  
ПЕНЗИОНЕРА 

ПРЕУЗЕЛО 
ЈЕ КАРТЕ ЗА 

ПОЗОРИШНЕ 
ПРЕДСТАВЕ

ВИШЕ ОД 

150  
ПЕНЗИОНЕРА 

ПРЕУЗЕЛО 
ЈЕ ТРАЈНЕ 

ЧЛАНСКЕ КАРТЕ 
ЗА БИБЛИОТЕКУ
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Под покровитељством Градске 
општине Земун – Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима, 
у организацији Ауто-мото клуба  
”Јединство”, у Основној школи 
”Светозар Милетић” одржана је 50. 
јубиларна општинска смотра ”Шта 
знаш о саобраћају”.

 Ђаци из 12 основних школа, укупно 
135 такмичара, показали су завидно 
знање из познавања саобраћајних 
правила и спретност у вожњи 
бицикла на полигону.

„ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“
Ове године, по четврти пут, Градска општина 

Земун организовала је бесплатни програм 
припремне наставе са циљем да се ученицима 
помогне у остваривању што бољих резултата на 
пријемном испиту и упису у жељене средње школе.

 Од 1611 ученика осмих разреда, њих 1150, уз 
сагласност својих родитеља, похађалo је припремни 
програм у школама ”Бошко Палковљевић Пинки”, 
”Светозар Милетић”, ”Соња Маринковић” и у  Школи  
за децу оштећеног вида ”Вељко Рамадановић”.

За реализацију овог програма ангажовано је 20 
наставника математике и српског језика који имају 
најбоље постигнуте резултате у раду.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
ЗА МАЛЕ МАТУРАНТЕ

У скупштинској сали Градске општине Земун 
свечано су додељене дипломе победницима 
републичких и регионалних такмичења, као и 
специјалне награде за најбоље истраживачке 
радове из природних и друштвених наука.

Честитајући на изузетном успеху талентованим 
и награђеним ученицима Регионалног центра 
Земун, председник Скупштине Градске општине 
Земун Ненад Врањевац истакао је да га посебно 
радује њихова жеља за стручним усавршавањем 
и чињеница да су се  многи од њих укључили у 
активности локалне заједнице.

Дипломе победника регионалних такмичења 
добило је 164 основаца и средњошколаца, а 
републичких тридесетчетворо најбољих у знању у 
Републици Србији.

НАЈБОЉИ ЂАЦИ И 
ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ 
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.

У великој сали Градске општине Земун 
уприличена је свечаност на којој су најбољим 
ученицима завршних разреда основних и средњих 
школа са територије Земуна уручене награде. За 
школску 2018/19. годину диплому ”Вук Караџић” 
заслужило је 208 ученица и ученика у основним и 26 
у средњим школама.

У основним школама ове године било је 157 
добитника награда на републичким и међународним 
такмичењима, а 106 у средњим.

 Председник Градске општине Земун Дејан 
Матић уручио је награде заслужним просветним 
радницима земунских основних и средњих школа у 
знак признања за постигнуте резултате у раду током 
школске 2018/19. годинe.

НАГРАЂЕНИ 
ДРЖАВНИ И 

РЕГИОНАЛНИ 
ПОБЕДНИЦИ 

У ЗНАЊУ
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18 ГОДИНА 
„ЛЕТА НА ГАРДОШУ“
На сцени под звезданим 

небом председник Градске 
општине Земун Дејан Матић 
отворио је 5. јула традиционалну 
културну манифестацију ”Лето 
на Гардошу”.

”Дочекали смо и пунолетство 
нашег Лета на Гардошу. 
Уживајте у свему ономе што 
смо припремили за вас водећи 
рачуна о свим генерацијама. 
Наши најмлађи уживаће у 
дечијем представама, а старији 
суграђани у квалитетним 
представама и концертима”, 
рекао је председник Матић и том 
приликом захвалио се грађанима 
што подржавају уређење Земуна 
и што су препознали потребу да 
Земун буде уписан на европску 
туристичку мапу захваљујући 
уређењу Старог језгра, културно-

историјске баштине и изградњи 
међународног пристана.

Недељом и понедељком су 
садржаји за најмлађе, четвртак 
је резервисан за аматерска 
позоришта, а петком и суботом су 

представе и концерти.
Укупно 43 садржаја биће 

приказана на овогодишњој, 
осамнаестој по реду 
манифестацији, која траје до 1. 
септембра.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН 
ДУНАВА 2019.

У организацији Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде- 
Републичке дирекције за воде, у партнерству 
са Градском општином Земун, 15. јуна на 
Земунском кеју је традиционално обележена 
манифестација ”Дан Дунава” под слоганом 
”Активни за сигурнији Дунав”.

Програм је био осмишљен тако да  сви 
учесници добију прилику да на различите 
начине упознају Дунав, да сазнају шта 
све баштини ова река која је увек била 
граница  сусретања и преплитања култура.

ПЕШАЧКЕ ТУРЕ 
НА ВЕЛИКОМ 

РАТНОМ ОСТРВУ
Градска општина Земун наставља са 

пројектима који промовишу Земун као 
природну оазу и срце еколошког туризма 
Београда. Током јула и августа грађани ће 
бити у прилици да уживају у упознавању 
занимљивости које пружа Велико ратно 
острво, као нетакнути бисер природе, 
површине 211,38 хектара. У пратњи водича из 
Градске општине Земун, грађани ће у току 
шетње сазнати  о историјату острва, режиму 
заштите природе, биљном и животињском 
свету, бројној и разноврсној птичјој 
популацији, посебно о орлу белорепану и 
аутохтоним и инвазивним биљним врстама.

„ТЕСЛИН ДАН“ У 
КУЛИ НА ГАРДОШУ

У Кули на Гардошу, изложбом ”Теслина 
истраживања у Колораду Спрингсу” аутора 
Владимира Јеленковића и Зорана Јовановића 
Јуса обележен је Теслин дан.  Председник 
Скупштине градске општине Земун Ненад 
Врањевац отварајући изложбу рекао је да је 
Општина препознајући велики значај очувања 
успомене и промоције лика и дела Николе 
Тесле, манифестацију ”Теслин дан” уврстила у 
програм редовних годишњих манифестација, и 
на тај начин се придружила светским градовима 
попут Њујорка, Филаделфије, Перта и Загреба.

ПРВИ „МУНЗИК 
ФЕСТ“ ИСПУНИО 

ОЧЕКИВАЊА
Први Мунзик фест демо бендова Србије 

одржан је 19, 20 и 21. јула на Летњој позорници 
на Земунском кеју, у организацији Канцеларије 
за младе Градске општине Земун и агенције 
Mousai Art. 

”Ове године ће фестивал бити ревијалног 
типа, а потрудићемо се да постане 
традиционалан, као и да за наредну 
обезбедимо награде за најуспешније 
извођаче”, рекао је Зоран Борјан, члан Већа ГО 
Земун.

У најбољем издању публици се 
представило 12 бендова свих музичких 
жанрова и праваца.
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Под покровитељством 
Градске општине Земун, 
а поводом обележавања 
Европског дана паркова у 
Градском парку по први пут, 
од 24. до 26. маја, одржан је 
”Парк фест”, манифестација 
намењена свим генерацијама 
која промовише очување 
животне средине и активно 
трошење слободног времена у 
урбаним зеленим оазама.

”Парк Фест промовише 
локалне туристичке 
атракције, представља приче 
о постојећем културно-
историјском наслеђу и 
осмишљава активности и 
садржаје који оживљавају 
јавне просторе. Надам се 
да ће и ова манифестација 
постати традиционална и 
помоћи да се Земун упише 
у туристичку мапу Београда, 
Србије и Европе. Пре годину 
дана реконструисали смо 
Земунски парк што нам је 
омогућило да, попут европских 

градова, организујемо овакав 
спектакл”, рекао је председник 
Матић приликом отварања 
Фестивала.

Више од 10 хиљада људи 
посетило је Фестивал који 
је посвећен промоцији 
здравих стилова живота и 

повезивању људи са природом, 
што је нарочито важно када 
живимо у урбаном окружењу. 
Грађани свих генерација 
имали су прилику да уживају 
у културним, забавним 
едукативним и спортским 
садржајима.

ПРВИ ЗЕМУНСКИ 
„ПАРК ФЕСТ“

МЕЂУНАРОДНИ 
САЛОН 

КАРИКАТУРЕ
Под покровитељством Градске општине Земун 

5. јуна у Уметничкој галерији ”Стара Капетанија” 
свечано је отворен  23+1 Земунски међународни 
Салон карикатуре. Ове године Салон је 
представио ретроспективу карикатура познатог 
румунског карикатуристе Флоријана Доруа 
Крихане. Отварању је присуствовао секретар 
Скупштине Градске општине Земун Марко 
Јанковић. Земун се већ две деценије налази на 
мапи значајних међународних салона карикатуре.

20. „НАЈЛЕПША 
ЦВЕТНА АЛЕЈА 

ЗЕМУНА“
Свечаном доделом награда најуспешнијима 

у седам категорија 21. јуна  је  у Канцеларији за 
младе Градске општине Земун обележен јубилеј – 
20. година манифестације ”Најлепша цветна алеја 
Земуна”.

Победници у категоријама најлепша башта, 
блоковско зеленило, школско и предшколско 
двориште такмичиће се у конкуренцији 
првонаграђених из свих 17 београдских општина 
”За зеленији Београд 2019”.

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ 
МОНОДРАМЕ И ПАНТОМИМЕ

У Позоришту лутака Пинокио свечано је, ревијом 
костима Александре Пецић, а потом уручењем Кључа 
Земуна глумици Елизабети Ђоревској, председник 
Градске општине Земун Дејан Матић отворио 44. 
Међународни фестивал монодраме и пантомиме.

”Градска општина Земун покровитељ је овог у целом 
свету познатог Фестивала. Водимо рачуна да приближимо 
културне садржаје свим грађанима Земуна, те је и ове 
године одржано ‘Културно лето Батајница’, а традиционално 
је отворено и „Лето на Гардошу“. Све то говори да смо 
на добром путу и да се трудимо да све традиционалне 
манифестације одржимо, подижући ниво и квалитет 
програма, а истовремено радимо на новим пројектима и 
уметничким садржајима”, рекао је председник Матић 
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Поводом Светског дана избеглица, заменик 
председника Градске општине Земун Дамир 
Ковачевић присуствовао је 23. јуна манифестацији 
”Крајишке игре, пјесме и обичаји ” која је одржана у 
насељу Бусије.  

Поред многобројних грађана, поклоника неговања 
традиције Крајишника, догађају у највећем избегличком 
насељу у Србији  присуствовали су министар 
одбране Републике Србије Александар Вулин и 
директор Полиције Владимир Ребић. У целодневном 
програму посетиоци су имали прилику да се упознају 
са фолклором, ношњама, и косачким обичајима 
Крајишника, као и да посматрају надметање у вишебоју.

КРАЈИШКЕ 
ИГРЕ, ПЈЕСМЕ И ОБИЧАЈИ

ЗНАМЕЊЕ ЗА НАЈБОЉЕ СПОРТИСТЕ

Председник Градске општине 
Земун Дејан Матић 29. јуна отворио 
је шести по реду Земунски фестивал 
вина и хране који је приређен 
на Великом тргу и том приликом 
се захвалио организаторима и 
излагачима.

 Земунски фестивал вина и хране 
је још једна у низу манифестација 
која Земун ставља у врх туристичке 
понуде Србије. Везује се за 
међународни Дан Дунава, који се 
обележева у свим подунавским 
земљама потписницама 
Међународне конвенције о заштити 
Дунава.

ЗЕМУНСКИ ФЕСТИВАЛ
 ВИНА И ХРАНЕ

БАТАЈНИЧКА

ФИЈАКЕРИЈАДА

Председник Градске општине 
Земун Дејан Матић угостио 
је и наградио најуспешније 
појединце и екипе у сезони 
школског спорта 2018/2019, 
која је по свему била изузетна, 
обележена масовним учешћем 
и успесима земунских ученика 
на градским, међуокружним и 
републичким такмичењима.

У организацији Омладинског 
спортског савеза и под 
покровитељством Градске 
општине Земун најуспешнијим 
појединцима уручене су 
плакете, екипама пехари, као 
и поклон ваучери за куповину 
спортске опреме. Циљ пројекта 

развоја школског спорта чији 
је покровитељ ГО Земун је 
омасовљење спорта као здравог 

стила живота и укључивање што 
већег броја ученика, школа и 
професора физичког васпитања.

Под покровитељством 
Градске општине Земун и у 
организацији Коњичког клуба 
Срем, 28. јула одржана је 22. 
Батајничка фијакеријада.

Догађају су присуствовали 
председник Градске општине 
Земун Дејан Матић и секретар 
Скупштине градске општине 
Земун Марко Јанковић. 
Отварајући ову престижну, 
традиционалну манифестацију 
са 40 учесника, председник ГО 
Земун Дејан Матић је нагласио 
да Градску општину Земун 
карактерише њена разноликост 
и богата понуда културно-
уметничког програма.
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20 МЕМОРИЈАЛНИ 

ТУРНИР У БАТАЈНИЦИ

Јубиларни 20. Меморијални 
турнир у малом фудбалу 
у знак сећања на жртве 
НАТО бомбардовања, 
који се одржава под 
покровитељством Градске 
општине Земун и у 
организацији Омладинског 
спортског савеза Земуна, 
отворен је ревијално- 

такмичарским утакмицама 
најмлађих тимова.

Председник Градске 
општине Земун Дејан Матић 
свечаним уручењем пехара 
и медаља победницима и 
најистакнутијим појединцима 
1. јула, после 12 дана фудбала, 
у Батајници је затворио 
јубиларни 20. Меморијални 

турнир у малом фудбалу. 
Турниру је присуствовао и 
члан Већа ГО Земун Драган 
Матијевић.

У сезони јубилеја пријавио 
се рекордан број екипа – 76, 
одиграно је 115 утакмица, мреже 
су се затресле више од 500 
пута, и изнад свега – владао је 
дух сећања, игре и ферплеја.

ГАЛЕНИКА КУП 2019.

У периоду од 20. до 26. 
маја 2019 године, у насељу 
Нова Галеника одржан 
је  трећи по реду турнир у 
малом фудбалу – Галеника 
куп 2019.

На турниру је учестовало 
18 екипа, из Земуна, Београда 
и Баната, из Баранде.

Организатори Удружење 
грађана ”Глас Младих Земун”, 
за следећу годину најављују 
нови спортски догађај.

„ЗЕМУНСКИ РЕЛИ МЛАДОСТИ 2019“

У организацији 
АСК ”Земун” одржан 
је десети по реду 
”Земунски рели 
младости 2019”. За прво, 
друго и треће место 
додељени су пехари. У 
релију је учествовало 
20 мушких и једна 
женска посада, које 
су возиле три етапе. 
По категоријама су се 
возили аутомобили од 
1200, 1600 и преко 160 
кубика.

Учешће су узели 
ауто-мото клубови из 
свих делова Србије, 
а присутни су могли 
да уживају у возачким 
бравурама искусних 
такмичара.



ПРЕКО 60 НОВИХ ФАСАДА 
КРАСИЋЕ ЦЕНТАР ЗЕМУНА

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН


