
Драги суграђани,

ЖЕЛИМ ВАМ СРЕЋНУ, ЗДРАВУ, БЕРИЋЕТНУ И РАДОСНУ 2023.

У овој одлазећој години радили смо на многим пројектима. Завршени су велики
инфраструктурни радови на кључним саобраћајницама, комплетно је реконструисана
улица Кеј ослобођења, изграђен је надвожњак преко пруге у Батајници,
реконструисана је Угриновачка улица, једна од виталних саобраћајних веза Земуна. У
континуитету је рађено на ревитализацији саобраћајница и асфалтирању
некатегорисаних путева у свим насељима.

У току су свеобухватни радови у Улици Павла Вујисића, који се изводе фазно и са тим
послом настављамо и у наредној години. Такође, у насељу Алтина планирана је
изградња канализације у дужини од 2,5 километара, док у насељу Шангај почиње
изградња водоводне мреже у дужини од 21 километар, а пројектује се и нова деоница
за десну страну Батајнице у дужини од 11 километара.

Желимо да задржимо концепт да радови на саобраћајној инфраструктури буду
свеобухватни, са ревитализацијом свих подземних инсталација, што значи боље и
квалитетније урађен посао и дужи рок трајања.

У центру Земуна почела је изградња прве подземне гараже на платоу испред ''Пинкија'',
а опредељене су још две локације, са подземном и надземном гаражом, како би
проблем паркирања био решен.

План је да се Главна улица реконструише у току године, како не би дошло до
саобраћајног колапса, будући да се ради реконструкција 6,6 километра канализационе
мреже у Старом језгру Земуна, и обухвата 30 улица.



У склопу тих радова улице Др Петра Марковића,
Београдска, Косовска, Петра Зрињског, Јована
Суботића и Стевана Марковића треба да добију
коцку и делимично постану део пешачке зоне.
Враћамо стари изглед Земуну. Завршетком радова у
улицама Клаоничкој, и у Деспота Ђурђа, која ће се
радити у току године пред нама, комплетно ће се
заокружити реконструкција путне инфраструктуре у
Старом језгру Земуна, где су, почевши од Господске

улице и Магистратског трга, па све до Гробљанске, улице поплочане и калдрмисане. У
оквиру уређења централних земунских улица радиће се реконструкција улица Змај
Јовине, Фрушкогорске и Његошеве.

Један од великих пројеката за житеље Батајнице је изградња нове здравствене станице
од близу четири хиљаде квадрата. То значи да ће на старој локацији у центру насеља
грађани имати доступну ширу медицинску услугу са специјалистичким прегледима.

У плану је и уређење центра насеља и реконструкција улице Војвођанских бригада. За
следећу годину планиран је почетак радова на изградњи новог гробља у Батајници.

У свим земунским насељима реконструисана су или изграђена игралишта и паркови,
део је Општина финансирала из сопственог буџета, а део су инвестиције са нивоа
Града Београд.

Град Београд има разумевања за локалне пројекте и са већим буџетом Општине лакше
и брже решавамо потребе грађана, попут уређења игралишта, стаза, прилаза,
степеништа и унутарблоковских површина.

Једна смо од ретких Општина која је део Националног програма у спровођењу мера
енергетске ефикасности. Да бисмо штедели енергију улажемо новац заједно са



власницима станова и породичних кућа у боље услове живота и очување природних
ресурса.
Настављена је реконструкција и доградња Основне школе ''Светислав Голубовић
Митраљета'' у Батајници. Покренули смо иницијативу за изградњу средње школе у
Батајници и још једне школе у насељу Алтина, као и за проширење капацитета
обданишта у свим насељима.

Земун је одувек био препознатљив по врхунским спортистима, зато настављамо ту
традицију помажући рад спортских клубова, нарочито развој школског спорта.
Општина је покровитељ међународних турнира, а један такав је дечији фудбалски
фестивал ''Драган Манце Куп'', и поносни смо на успешно реализован ''Први земунски
полумаратон''.

Заједно са удружењима покренули смо изузетне уметничке и културне програме, од
галеријских поставки, трибина, предавања, презентација до издаваштва, и тако смо
наставили да будемо чувари културне баштине Земуна; негујући културу сећања не
заборављамо историју и жртве које су уткане у темеље наше државности.



Поштовани грађани Земуна, захваљујемо вам се на предлозима које сте нам упутили и
што сте учествовали у креирању општинског буџета за 2023. годину, то су нам важне
смернице у ком правцу треба да развијамо наш Земун како би постао ЈОШ БОЉЕ
МЕСТО ЗА ЖИВОТ!

СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!
Гаврило Ковачевић
Председник Градске општине Земун са сарадницима


