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ЗавршEНи
РАДОВИ НА
ОБАЛОУТВРДИ
Завршни су радови на делу доњег шеталишта које је
асфалтирано, а заједно са степеништем, приступним стазама
и бедемом формирана је нова архитектонска целина
Земунског кеја.
Завршетак радова, највише је обрадовао грађане који уживају
у шетњи новим Кејом. Пројекат изградње обалоутврде вредан
је 250 милиона динара и представља најзначајнији грађевински
подухват којим Земун након 200 година добија пристаниште и
трајну заштиту од плављења Дунава.
Будуће пристаниште са поплочаним шеталиштем простираће
се у дужини од 450 метара, на потезу између ресторана ‘’Шаран’’
и ‘’Венеција’’, а грађани ће убудуће доње шеталиште због висине
на којој је изграђено, у односу на просечни водостај Дунава,
моћи да користе током целе године.
У првој фази радова, који су почели 27. децембра 2010.
године, урађени су ножица и упорна греда обалоутврде, у
другој фази изграђена је комплетна обалоутврда и насип и
реконструисани канализациони изливи.
Изградња обалоутврде је најважнији инфраструктурни
пројекат општине Земун, изводи се заједничким улагањем
средстава општине Земун, Секретаријата за комуналне и
стамбене послове града Београда и Јавног водопривредног
предузећа ‘’Београдводе’’.
Планирани завршетак радова је крај 2012. године.
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Пројекат изградње обалоутврде вредан је 250 милиона
динара и представља најзначајнији грађевински подухват
којим Земун након 200 година добија пристаниште и
трајну заштиту од плављења Дунава
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НОВИ ТРОТОАРИ
У НАСЕЉУ ПЛАВИ ХОРИЗОНТ

Тротоари у Улици Николаја Салтикова у
дужини од пола километра су завршени, а друга
фаза радова подразумева изградњу још 500
метара. За грађане овог дела Земуна изградња
пешачких стаза, тротоара као и успостављање
како вертикалне, тако и хоризонталне
саобраћајне сигнализације значи безбедно
учешће у саобраћају.
По речима Братислава Јашовића, одборника
Скупштине општине Земун, улагање у путну
инфраструктиру у овом периоду године
омогућава да са почетком школске године
обезбеди безбедан пут за ђаке и родитеље.
Општина Земун настaвља са улагањима у
изградњу путне инфраструктуре како би била
заокружена мрежа саобраћаја у насељу Плави
хоризонт.

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА
ХРАМА У НАСЕЉУ ШАНГАЈ

ГРАДИ СЕ
ХРАМ
У НАСЕЉУ ПЛАВИ

Патријарх српски Господин Иринеј, уз саслужење
Пресвећене Господе Епископа Сремског Василија и
Хвостанског Атанасија, освештао је 3. маја земљиште за нову
цркву посвећену Светом Атанасију Великом у земунском
насељу Плави хоризонт.
Овом светом чину присуствовало је руководство општине
Земун и велики број грађана насеља Плави хоризонт.
‘’Иницијативу за изградњу храма покренули су грађани
насеља Плави хоризонт и општина Земун је уважавајући потребе
и жеље верног народа пронашла начин да учествује у овом
великом неимарском подухвату. Храм ће се градити на улазу у
насеље и биће препознатљив симбол Земуна. Поносан сам што
подижемо још један храм у Земуну, као место окупљања верног
народа и очувања идентитета’’, рекао је Бранислав Простран,
председник општине Земун.
Храм Светог Атанасија Великог подиже се благословом
Патријарха српског Иринеја, у оквиру Црквене општине Земун,
намесништва београдско-посавског.

ХОРИЗОНТ

У батајничком насељу Шангај, 1. јула
освештан је Крст и плац на коме ће почети
градња храма посвећеног Светом Јовану
Шангајском.
Обреду освећења који је служио Епископ
Сремски Василије уз саслужење свештенства,
присуствали су представници општине Земун и
верни народ.
Општина Земун, уступањем парцеле и
издвајањем средстава, одговорила је потребама
грађана насеља Шангај који су покренули
иницијативу за изградњу цркве.
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НОВА КИШНА
КАНАЛИЗАЦИЈА У АЛТИНИ

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
У БАТАЈНИЦИ

Општина Земун је покренула радове на
ревитализацији водоводне мреже у делу
Батајнице. Радови се изводе у улицама Краља
Стефана Томаша и Јасеновачких мученика. До
сада је завршено 1,5 километара водовоне
мреже, са преосталих 800 метара биће,
заокружена ревитализација мреже у овом делу
Батајнице.’’Било је неопходно да покренемо ове
радове јер су цеви у неким деловима Батајнице
из 60-их година и снабдевање наших суграђана
водом било је неуредно и праћено великим
проблемима. Намеравамо да наставимо
радове и на другим локацијама и на тај начин
девастирану водоводну мрежу обновимо’’,
истакао је Милан Бојовић, члан Већа општине
Земун обилазећи радове.
У насељу Батајница осим потребe за
обновом водоводне мреже горући проблем
представља и недовршен систем канализационе
мреже и неасфалтираних улица.

Заменик председника, Саша Љубинковић, посетио је данас
Основну школу ‘’Мајка Југовића’’ и са директорком школе,
Јованком Љеваја Деспотовић, обишао радове на санацији зида
фискултурне сале школе.
Општина Земун издвојила је средства у износу од преко три милиона
динара за замену дотрајалих стаклених призми од којих се састоји
зид фискултурне сале школе. Од изградње сале 1962. године, призме
напукле од старости и временских прилика нису мењане. По речима
Љубинковића, реконструкција сале ове једне од једне од најлепших
школских зграда у Земуну, допринеће безбедности ђака, што је један од
примарних циљева локалне смоуправе.
Приоритери школе у наредном периоду су уређење спортских
терена, реконструкција водоводне и канализационе мреже,
декоративно осветљење, а Општина Земун ће у складу са својим
могућностима помоћи да ова школа која се налази у Градском парку
заблиста у пуном сјају.
Основна школа ‘’Мајка Југовића’’ једна је од најстаријих српских
школа Земуна, која од 1745. године до данас у континуитету врши своју
просветну мисију. Настава се обавља у згради саграђеној 1899. године,
у простору у коме се налазила Прва девојачка школа и Државна женска
реална гимназија.
Према постигнутим резултатима у настави, ваннаставним
активностима и уређености брзо је стицала углед и постајала једна од
најбољих просветних установа у Земуну и Београду.

ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА
У ЗАГОРСКОЈ УЛИЦИ
Општина Земун решава још један инфраструктурни проблем.
У Загорској улици на простору оивиченом зградама, гради се
паркинг простор са 20 нових паркинг места. Изградњом овог паркинга и
асфалтирањем прилазног пута, који са улице води ка интерној саобраћајници
знатно ће се олакшати живот станара Загорске улице.
У претходној фази изведени су земљани радови, као и радови на рушењу
постојећих бетонских плоча и ивичњака.
‘’Приликом реконструкције спортског игралишта и паркинг простора
у Загорској улици , грађани су нам указали на дугогодишњи проблем
недовољног простора за паркирање у овом делу насеља. Ово је још један
пример добре комуникације локалне самоуправе са грађанима. Радом на
терену и решавањем конкретних проблема , доказујемо да смо прави сервис
грађана’’, рекао ја Дејан Вујсић, члан Већа општине Земун, приликом обиласка
радова.

САНИРАНА
ФИСКУЛТУРНА
САЛА ШКОЛЕ
МАЈКА ЈУГОВИЋА

У земунском насељу Алтина завршени
су радови на изградњи кишне канализације.
Пројектом кишне канализације решава се отицај
кишних вода системом сливника. Огромна
количина кишне воде остаје на улицама, чиме
се ремети безбедно одвијање моторног и
пешачког саобраћаја. Најкритичнија тачка у
нормалном функционисању, годинама уназад,
била је Улица Љиљане Крстић, којом пролази
и једна линија градског саобраћајног превоза.
То је уједно и разлог што су радови и почели
у овој улици , затим дуж Угриновачког пута
да би се даље спојили са кишним колектором
уз новосадски аутопут. Постављена су три
сливника која ће системом каналисања и
отицања трајно решити проблем задржавања
атмосферских вода на овој саобраћајници.

‘’ Урбанизацијом некадашњег
пољопривредног земљишта појавило се
много инфраструктурних проблема, које је
потребно систематски решавати. Становници
овог дела насеља обратили су се општини
Земун са молбом да им помогне у решењу
овог проблема. С обзиром да имамо изузетно
добру комуникацију са грађанима , изградња
кишне канализације природно се наметнула
као приоритет. Квалитетном изградњом и
одржавањем сливника и његовог каналисања у
комлетан систем канализације коловози могу
да буду ‘’ суви ‘’ и за време кише’’, рекао је Дамир
Ковачевић, члан Већа општине Земун.
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НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА
ИЗГРАДЊИ ПАРКИНГА
У ПРВОМАЈСКОЈ УЛИЦИ

Након 20 година у недељу 29. јануара свечано је отворен
Дом културе у Угриновцима. Некада руинирана зграда
комплетно је реновирана и добила је нови сјај. Отварању је
присуствовао велики број личности из јавног и политичког
живота, као и функционери општине Земун.
Богат културно-уметнички програм у организацији Општине
Земун и МЗ Угриновци својим садржајем најавио је концепт рада
ове установе. Дом културе у Угриновцима је замишљен како
простор у коме се сусрећу традиција и модеран начин живота –
позориште, библиотека, угриновачки кутак, креативне радионице.
‘’Драго ми је што смо се данас окупили да отворимо овај
обновљени Дом културе, који ће служити као место окупљања
грађана Угриноваца, као понос и место где ће унапређивати свој
културни и уметнички живот. Општина Земун ће и у наредном
периоду наставити у складу са својим могућностима да
унапређује и оплемењује квалитет живота грађана Угриноваца’’,
рекао је Бранислав Простран, председник општине Земун,
приликом отварања Дома културе.
Александар Вучић, заменик председника СНС, изразио
је задовољство што су челници општине Земун препознали
потребу овог дивног места да добије Дом културе , због деце, због
будућноси и перспективе места.
Општина Земун започела је 2010. године радове на комплетној
реконструкцији зграде Дома културе у Угриновцима. Радило
се на реконструкцији крова, спољашности и унутрашњости.
Осим декоративне фасаде и уређеног ентеријера Угриновчани
су добили сцену са најсавременијом расветом и техником што
омогућава извођење свих врста музичко-сценских приказа.

У току је наставак радова на изградњи
паркинг простора и тротоарских стаза на делу
саобраћајнице у Првомајској улици.
Изградња нових паркинг места, олакшаће
нашим суграђанима прилаз како својим
домовима тако и многобројним радњама,
које се налазе у том делу једне од централних
саобраћајница Земуна.
Комплетне радове финансира општина
Земун, која у интересу својих грађана наставља
да улаже у инфраструктуру Земуна, било да
се ради о реконструкцији тротоара, паркинг
простора, пешачких стаза, зелених површина,
водоводне и канализационе мреже.

ОТВOРЕН
ДОМ КУЛТУРЕ У
УГРИНОВЦИМА
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НОВИ ТРОТОАРИ
И У БАТАЈНИЦИ

У Батајници, дуж дела Улице пуковника
Миленка Павловића, у току су радови на
постављању тротоара и ивичњака.
Радове је обишао Милан Бојовић, члан Већа
општине Земун и у разговору са грађанима
наговестио да ће по завршетку радова све бити
враћено у првобитно стање, нарочито у делу
приступних стаза и водоводне мреже.
Ревитализација пешачких стаза у Батајници
наставиће се и на другим локацијама са циљем
да се безбедност пешака подигне на виши ниво.

УЛЕПШАВАЊЕ ЦЕНТРА УГРИНОВАЦА
У земунском насељу Угриновци у току су радови на сређивању
амбијенталне целине центра насеља. На платоу иза Дома културе, на
површини од око 900 метара квадратних постављају се бехатон плоче. Овај
део и просторно и тематски припада Дому културе и уређењем овог простора
створиће се услови за организовање концерата, фестивала, културних и
спортско – рекреативних манифестација на отвореном. На овај начин ће се
знатно обагатити културни живот становника овог насеља.
‘’Ово је наша визија будућности, део који се тренутно уређује чиниће једну
целину са Домом културе, као и са ужим центром Угриноваца.
Осим што ће овај својеврсни мали трг изузетно лепо изгледати,
представљаће и место окупљања и држења мојих суграђана’’, истакао је
Славиша Топаловић, помоћник председника општине Земун.
Да подсетимо, уређење овог платоа је наставак радова које је у претходне
две године финансирала општина Земун. Сам центар и део око цркве је
коплетно реновиран, посађени су дрвореди платана, а након 20 година,
јануара 2012. године свечано је отворен Дом културе у Угриновцима. Некада
руинирана зграда комплетно је реновирана и добила нови сјај.
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УСКОРО НОВЕ
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗЕМУН ПОЉЕ

САНИРАНА ПОПЛАВА
У ЦЕНТРУ
УГРИНОВАЦА

НАСТАВАК РАДОВА НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПУТА

У центру Земун Поља, у Улици Фрање Крча,
Општина Земун изводи радове на реконструкцији
и адаптацији спрата зграде, који је МЗ Земун
Поље добила на коришћење од Пословног
простора града Београда.
Више од годину дана трају радови на
сређивању просторија од око 800 квадрата, које
нису коришћене пуних осамнаест година. Након
санирања и изолације равног крова зграде,
замене столарије и подова, изводе се завршни
радови на кречењу и уређењу просторија.
Према речима Владимира Костића, члана
Већа општине Земун, нове просторије МЗ
Земун Поље, које користе становници четири
земунска насеља: Земун Поље, Плави хоризонт,
Соко салаш, насеље 13. мај, биће на услузи свим
грађанима. Месна заједница ће бити место где ће
грађани моћи да обаве послове без неопходних
одлазака у Општину Земун, а у којој ће се
организовати и бесплатни лекарски прегледи,
радионице за децу са посебним потребама и
друга превентивна и едукативна предавања.

ДОБАНОВЦИ -УГРИНОВЦИ
Радове на реконструкцији регионалног пута Р-267, деоница
Добановци-Угриновци, од натпутњака преко аутопута Е-70 до
насеља Угриновци, обишао је Славиша Топаловић, помоћник
председника општине Земун, у пратњи одборника Скупштине
општине Зорана Туфегџића.
Општина Земун је у неколико наврата покретала иницијативу
за изградњу овог дела путне инфраструктуре која има вишеструк
значај, како за грађане Угриноваца, Земуна и Срема, тако и у делу
привреде, нарочито када говоримо о трговини и транспорту.
Паралелно са реконструкцијом овог пута, тачније Партизанске
улице, биће урађено и проширење Београдске улице, померање
одводних канала и поправка асфалтног дела, односно крпљење
ударних рупа.
По речима Топаловића, реализацијом овог пројекта, који
подразумева санацију ових изузетно значајних саобраћајница,
стварају се услови за лакши и безбеднији саобраћај.
‘’Изузетно сам задовољан динамиком радова, а имајући
у виду важност ове саобраћајнице, поред приближавања
Угриноваца Земуну, бићемо корак ближе ка Европи’’, истакао је
Топаловић.
Како кажу надлежни из ЈП ‘’Путеви Србије’’ за десетак дана
планирано је асфалтирање, а уколико то дозволе временски услови,
планирани завршетак радова је половина августа.

Само брза интервенција господина Славише
Топаловића, помоћника председника општине,
који је адекватно реаговао узбунивши екипе ЈКП
„Београдски водовод и канализација“, спречила
је да центар Угриноваца претрпи већу штету
због бујице воде, која је покуљала због прејаке
кише, која је падала непосредно пре тога.
Услед обилних падавина, вода је у
понедељак 23. априла, поплавила центар
насеља Угриновци. Хитним ангажовањем
помоћника председника општине Земун,
Славише Топаловића, екипе ЈКП “Београдски
водовод и канализација” изашале су на терен и
отклониле квар у Београдској улици. Радови су у
отежаним условима трајали до касно у ноћ, али
није било одмора док посао није завршен.
„Реч је о централној саобраћајници у
Угриновцима, а то је пут и до школе и Дома
здравља, значи хитна реакција је била
неопходна. Канализациони одвод у Београдској
улици прихвата воду која се слива из дворишних
канала и објеката из споредних улица, тако да
је у што краћем временском периоду потребно
трајно решити овај проблем“, истакао је
господин Топаловић.
‘’Реконструкција канализационе мреже у
Угриновцима је приоритет, на тај начин биће
отклоњени сви они проблеми који се сезонски
понављају, од поплава до запушених одводних
канала и Општина Земун, као што ради на
водоводној мрежи планира и да трајно реши
канализациону мрежу у Угриновцима’’, рекао је
господин Топаловић.
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АСФАЛТ
ЗА ХЕРЦЕГОВАЧКУ

На иницијативу одборника СО Земун, Бошка
Јевића, крај Херцеговачке улице према прузи,
20.јуна обишао је члан Већа општине, Милосав
Стаменов, са стручном сарадницом, Мирјаном
Шислер. Овом приликом у разговору са
Душанком Гајић, Лазом Рашковићем и Ненадом
Бијелићем, констатовано је да су ови забачени
делови Херцеговачке улице „испали“ из сваког
система: недавно су станари увели воду, али
их асфалт и путари заобилазе, чак и у зимским
условима.
„По два пута годишње насипамо пут
туцаником да би десеторо школске деце могло
да стигне на часове, а за 50 година, колико овде
живим, нико нам није послао ни камион шодера,
иако смо се више пута обраћали за помоћ“описала је ужасне услове Душанка Стаменову и
Јевићу.
На лицу места је одлучено да се геометри
упуте на терен како би комплетирали елаборат
за Урбанистички завод, са захтевом да се
асфалтира део Херцеговачке улице, где је свим
домаћинствима одобрена легализација у делу
Земуна који није обухваћен Планом детаљне
регулације.

АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА
ОБАЛЕ ДУНАВА

ЗАВРШEНИ РАДОВИ

НА ИЗГРАДЊИ
ПРВЕ ПИЈАЦЕ
ТРГА У БЕОГРАДУ

Заменик председника општине Земун, Саша Љубинковић,
обишао је радове на Великом тргу у Земуну.
На платоу између улица Змај Јовине и Господске, у току је друга
фаза реконструкције земунске пијаце. Обновљена је водоводна,
канализациона и електро ифраструктура, а постављањем лако
склопивих покретних тезги биће завршена друга фаза радова.
На 3,5 хиљаде квадрата ова прва мобилна пијаца у граду имаће
функцију трга који ће живети културно- уметничким животом у
после подневним часовима.
По речима Саше Љубинковића, заменика председника
општине Земун, Земунци и сви посетиоци Земуна уживаће у
традиционалној куповини на зеленој пијаци, али у концепту
модерне услуге. ‘’Чувена земунска пијаца задржаће ‘’душу’’ и
отворити простор за развијање садржаја културе на отвореном,
попут пијаца—тргова у европским метрополама’’, истакао је
Љубинковић.
До сада су постављена 44 нова монтажна објекта у низу, са
надкривеном пасарелом у доњем делу пијаце, у првој фази
радова.
Друга фаза биће завршена до почетка маја, а то подразумева
поплочавање трга гранитним плочама, постављање фонтане,
пратећег мобилијара, расвете и дрвореда, чиме ће бити завршено
уређење горњег дела пијаце.

Запослени у општини Земун и Кацеларија за
волонтере Општине Земун, у суботу последњег
дана марта, организовали су акцију чишћења
приобаља Дунава. Акцију је подржао и Небојша
Стефановић, председник Градског одбора СНС.
У току акције скупљали су смеће које је
остало након повлачења воде са приобаља.
На потезу између ресторана „Венеција“ и
„Маринеро“ чистили су кабасто смеће, грање,
амбалажу и други отпад.
По речима Милана Бојовића , члана Већа
Општине Земун и организатора ове акције,
простор поред реке је нажалост недовољно
искоришћен.
‘’ Важност очувања и заштите Дунава не треба
посебно наглашавати, стога смо и организовали
данашњу акцију, чији је циљ да приобаље буде
чисто, да Земунци имају боље услове за одмор
и рекреацију, лепши и уређенији простор поред
реке’’, истакао је Бојовић.
Нада Ђурић, начелница Одељења за
друштвене делатности и привреду је посебно
нагласила значај развијања еколошке свести и
еколошке културе јер је то један од начина да се
побољша квалитет живота човека.
Земун је град на Дунаву и као такав има
огроман привредни и туристички потенцијал.
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БОГОЈАВЉЕЊЕ У ЗЕМУНУ

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ
ФОЛКЛОРА НА КЕЈУ

На Богојављење у Земуну 165
такмичара учествовало је у трци за Носиоца
Богојављенског крста 2012. Пливали су
уз подршку око десет хиљада Земунаца и
посетиоца Земуна. Најбржи је био Дејан
Димитријевић, двадесетдеветогодишњи
угоститељ и бивши ватерполиста из Земуна,
који је по други пут победник Богојављенске
трке. Дејан је 2008. године најбрже препливао
стазу дугу 33 метра и тада био Носилац
Богојављенског крста. У трци ‘’Богојављење
2012.’’ учествовала је и једна девојка, а најмлађи
учесник имао је 11 година.

Архијерејску литургију у цркви светог оца
Николаја Мириклијског служио је Његова Светост
Патријарх Српски Господин Иринеј. Уследио је
чин освећења воде и улицама Земуна прошла је
литија предвођена Патријархом. На Земунском
кеју Патријарх Српски Иринеј беседио је о значају
празника Богојављења, о дану када се Христос
објавио свету као Спаситељ и Дунав је освештан.
Председник општине Земун, Бранислав Простран
поздравио је присутне грађане, рекавши да је
велика част данас бити у Земуну јер Патријарх
благосиља Дунав као симбол Јордана, а радoст
празника оличена је у витештву пливача.

ЛЕТО НА
ЛИДУ

Под покровитељством градске Општине Земун, а у организацији
„Туристичког центра Земун“, 14. јула 2012. године на пешчаној плажи
Лидо наступила је плесна школа „Baila conMigo“. Како кажу ови врсни
уметници, нема бољег места за салсу него што је пешчана плажа,
сунчани дан, запаљива музика и добро расположење. У вечерњим
часовима посетиоци Лида уживали су у јавном часу зумбе. Програм је
водио Миленко Ћурчин.
У суботу 21. јула 2012. године посетиоци су уживали у ритму плесне
школе „Baila conMigo“. На врелој пешчаној плажи био је приређен
„Зумбатомик“ за малишане, а нешто касније и „Зумба фитнес“ за одрасле.
Водитељ програма била је Виолета Тодоровић.
Током купалишне сезоне на плажи Лидо организатор је предвидео
богат спортско-рекреативни програм. Посебан сегмент ове манифестације
чинили су наступи неафирмисаних музичких састава, перформанс-трупа,
плесних клубова.

У РИТМУ САЛСЕ И ЗУМБЕ

Више хиљада Земунаца и свих оних који
воле одмор, рекреацију и освежење на
плажи „Лидо“ имало је прилику да ужива у
„Великој салса журци на плажи“,
коју је направило Удружење „Плеши са
мном“ - Baila Conmigo

На Летњој позорници на Кеју, 6. јула
приређен је концерт културно –уметничких
друштава из иностранства и Србије.
Општина Земун је подржала овогодишњи
Међународни фестивал фолклoра, који се
реализује уз подршку Међународне организације
Фолклорне уметности – УНЕСКО, са циљем
упознавања са стваралаштвом народа и култура
који кроз ритам, музику, покрет, ношњу, чувају од
заборава обичаје и уносе их у савремени живот.
Испред општине Земун учеснике је
поздравио Стево Таталовић, сaветник
председника и гостима уручио пригодне поклоне.
Публици у Земуну представили су се између
осталих КУД ‘’Свети Сава- Опленац’’ из Торонта,
затим Ансамбл песaма и игара ОПОЛЕ из Пољске,
као и КУД ‘’Зора’’, домаћин смотре.
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ШКОЛА КУЛТУРНОГ
АКТИВИЗМА
„ЛИДО 2012“

У организацији Покрета за европску културну
сарадњу, Министарства омладине и спорта и
Грађанских иницијатива, као ресурс центрa за
Београд, од 17. до 19. августа 2012. године на
Великом ратном острву одржана је Летња школа
културног активизма „ЛИДО 2012.“. Допринос
успешној реализацији пројекта дали су и млади
из Канцеларије за волонтере ГО Земун који су
учествовали у уређењу и чишћењу Лида, као
и у промовисању школе и подели едукативног
материјала.
Школу је похађало тридесет учесника из
Србије и Босне и Херцеговине. У кућицама
од трске одржавале су се радионице на тему
европске културне баштине, дебате и дискусије.
Радионице су обухватале најразличитије теме
о земљама Европе, од историје и религије до
политичког уређења, културе и различитих
стилова живота. Поред радионица по групама,
одржаване су и дискусије и дебате о актуелним
друштвеним питањима током којих су учесници
учили да развијају критички начин размишљања,
као и правила дебатовања. Учесници су слободно
време проводили играјући одбојку на плажи
и дружећи се у кампу. На овај начин створен је
још један простор за квалитетно провођење
времена младих што је у складу са Националном
стратегијом за младе.

ЛЕТО НА ЛИДУ

ОДРЖАН ДРУГИ РВАЧКИ ТУРНИР
У оквиру манифестације ‘’Лето на Лиду’’, под покровитељством
Општине Земун и Туристичког центра Земуна, у организацији
Свебор савеза Београда, у суботу 11. августа одржан је други по
реду турнир ‘’Рвање на песку - Земун Лидо 2012’’.
На плажи Лидо, такмичило се двадесетак рвача из београдских
рвачких клубова: „Партизан“, „Раднички“, „Београд“, „Железничар“
и „Земун“, а победник у апсолутној категорији је Един Караић из
РК ‘’Партизан’’, док је Драган Дешић из РК ‘’Раднички’’ победник у
категорији до 64 килограма. Пехар, медаље и дипломе најбољим
рвачима уручио је Александар Николајевич Конанихин, аташе за
културу руске амбасаде, а промотер овогодишњег турнира био је
проф. др. Горан Касум, наш прослављени рвач.
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ЛЕТЊА ШКОЛА
КУЛТУРНОГ
АКТИВИЗМА НА ЛИДУ

Сви они који су боравили на Лиду имали су
прилику да учествују у припремама за „Летњу
школу културног активизма – Лидо 2012.“.
Циљ овог пројекта био је да се подигне
свест о културној баштини Европе, као и о
значају волонтеризма и активизма. У акцији
је учествовало око 30 волонтера који су на
Лиду очистити око 20 ари зелених површина
и припремили их за изградњу кућица за
одржавање радионица и интерактивних
квизова. На тај начин створили су простор за
квалитетно провођење слободног времена
младих. Летња школа културног активизма на
плажи Лидо трајала је три дана.
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СВЕТСКА НЕДЕЉА ДОЈЕЊА
НА ЗЕМУНСКОМ КЕЈУ

Под покровитељством Општине Земун, у
организацији Удружења ‘’Родитељ’’, на Летњој
позорници Земунског кеја, 5. августа, одржана је
манифестација ‘’Светска недеља дојења 2012’’.
Циљ Светске недеље дојења, која је одржана
ове године по седми пут, је развијање друштвене
свести о значају и предностима дојења,
обебеђивање подршке дојењу, унапређивање
заштите здравља мајке и детета као и значају
отварања прве Банке хуманог млека.
Др Ксенија Узуновић, члан Већа општине
Земун, пригодним говором у улози домаћина
отворила је манифестацију, а о значају дојења
говориле су и Драгана Соћанин, председник
Удружења ‘’Родитељ’’ и Анђелка Котевић,
координатор сервиса ‘’Хало беба’’.

У ДУХУ АМЕРИКЕ И
АУСТРАЛИЈЕ

ЛЕТО
НА КЕЈУ

Под покровитељством општине Земун, наступом плесних група и састава,
4. јула отворена је традиционална манифестација ‘’Лето на кеју’’. Организатори
манифестације су Туристички центар општине Земун и удружење Хоби Арт.
Слоган овогодишње манифестације био је ‘’КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦA’’, а програм
под називом ‘’Летњи караван’’ окупљао је учеснике млађе популације са намером
да се представи културно наслеђе различитих континената, али и нове уметничке
форме надахнуте културном баштином која нас окружује.
На летњој сцени земунског шеталишта Кеј, са које се пружа диван поглед на
реку Дунав и Београд, сваке среде, четвртка и петка од 17 до 20 часова, у јулу и
августу, посетиоци су уживали у музичким и ликовним радионицама, позоришним
представама, сценским наступима и интерактивној настави о културама и
цивилизацијама света.
Поред сценских извођача гостоваће и представници иностраних културних
центара и института, а врата ‘’Летњег каравана’’ отворена су за нове таленте.
Статуе, оригами, битке, стубови, сликарство, фламенко, каубоји, борилачке
вештине, балет, самба, карневали, манастири, лепезе, чај и марблинг су само неке од
тема којима смо се бавили на летњој сцени.

Захваљујући Градској општини Земун,
Туристичком центру Земун и креативној
радионици „Хоби Арт“ манифестација „Лето
на Кеју“ сваке среде, четвртка и петка током
месеца јула и августа у поподневним сатима
представљала је праву промену и освежење за
наш град. Интресовање за прављење типичних
предмета из различитих земаља, уз разговор
о уметности, је велико и никада се не заврши у
тачно одређено време, али и не мора, јер „Лето
на Кеју“ је манифестација која ослушкује потребе
деце и због њих постоји.
И док су се деца забављала, пријатно је
било и њиховим родитељима који су уживали
уз опуштајуће мелодије са разгласа и звуке
дунавских таласа. Актуелне су биле маске и
руже. Деца су научила једну сасвим нову, али
једноставну технику израде предмета од папира
и хлеба. Путовање кроз културне посебности
завршено је 31. августа 2012. године са гостима
изненађења и уз учешће свих младих који знају
колико је добро провести летње поподне на
манифестацији „Лето на Кеју“.
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МЕДИТЕРАН НА
ЗЕМУНСКОМ КЕЈУ

ЛЕТО НА гардошу

Дечијом представом МАЛА ЉУБАВНА БАЈКА,
почело је „Лето на Гардошу“.
Општина Земун била је покровитељ театра на отвореном, а квалитетан и
разноврстан уметнички програм трајао је до 26. августа.
Програм је био конципиран тако да је за свакога било по нешто: концерти,
драме, кабареи, дечије представе и комедије

ЗЕМУНСКЕ
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ПОМЕН МАЛОЈ
МИЛИЦИ РАКИЋ

Протеклих месеци посетиоци Земунског кеја
имали су прилику да у оквиру манифестације
„Лето на Кеју“ уживају у чарима медитеранских
земаља. „Култура Италије кроз градове“ назив је
програма који је Италијански институт за културу
представио на летњој позорници земунског
шеталишта. Многобројни посетиоци су кроз
креативни квиз сазнали мноштво детаља о овој
дивној земљи. У наставку програма, две младе
балерине из балетске школе „Лујо Давичо“
одиграле су своју кореографију на музику из
балета „Дон Кихот“ и тако публику увеле у свет
фламенка, најватренијег плеса на свету. Ојдана
Радовић из плесног центра „Flamenco“ одржала
је креативну радионицу плеса са младима,
показујући им основне покрете фламенка, како се
свирају кастањете и барата са марамом. На крају
програма најмлађи учесници су учествовали у
неколико игара са балонима.

У РИТМУ
ФАДО МУЗИКЕ
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Чувајући успомену на силом моћника
прекинуто детињство, у име општине Земун
Милан Бојовић, члан Већа и председник Управног
одбора Фонда „Мала Милица Ракић из Батајнице’’
положио је венац на споменик малој Милици на
батајничком гробљу.
Својим присуством пошту према отетом
животу и делић туге са породицом Ракић
поделили су и представници Месне заједнице
Батајаница.

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ
НА ГАРДОШУ ЗА БОРИСА

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ ЗА ДАРИА

Трогодишња Милица која је изгубила
живот у НАТО агресији на СР Југославију 1999.
године, постала је вечни симбол жртве и свих
страдалника у ратовима на територији бивше
Југославије.
Захваљујући Градској општини Земун,
Туристичком центру Земун и креативној радионици
„Хоби Арт“ манифестација „Лето на Кеју“ сваке
среде, четвртка и петка током месеца јула и августа
у поподневним сатима представљала је праву
промену и освежење за наш град.
У оквиру манифестације „Лето на Кеју“
путовање је било посвећено знаменитим
португалским градовима Лисабону и Коимбри,
уз неизоставне звуке фадо музике. У току
виртуелног путовања певало се и играло уз песме
из Италије, Шпаније, Грчке, Бразила и осталих
земаља света.

У уторак, 28. августа, на Летњој сцени Гардош, у организацији
Општине Земун и Канцеларије за волонтере организован је
хуманитарни концерт ‘’Песмом до остварења’’.
Приход прикупљен овом приликом неопходан је нашем
суграђанину Борису Еленкову, двадесетчетворогодишњаку који болује
од саркома.
Сваки стих, рефрен и нота на Гардошу били су посвећени су Борису
и његовом излечењу.

У насељу Грмовац, 6. јула организован је хуманитарни концерт за
помоћ Дариу Булату који болује од леукемије.
Иицијативу за прикупљање средства која су неопходна за
трансплатацију коштане сржи, покренули су грађани Грмовца, а
њихвом апелу придружила се и општина Земун.
Подршку Дариу Булату, испред општине Земун пружили су Стево
Таталовић, саветник председника и одборници у Скупштини општине
Земун.
Такође, концерту је присуствовао и народни посланик и
председник Коалиције удружења избеглица у Србији Миодраг Линта.
Овој хуманој акцији се можете придружити и ви уплатом
средстава на жиро рачун – 160-5500101146600-89, Banca Inteasa.
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ПОМЕН ЖРТВАМА ОЛУЈЕ

У недељу, 5. августа 2012. године, у цркви
Светог пророка Илије у Грмовцу, служен је
парастос поводом 17-годишњице егзодуса Срба
из некадашње Републике Српске Крајине.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН УСТАНКА

Поводом Дана устанка Србије, 7. јула,
чланови Већа општине Земун Славко Дошеновић
и Карло Квапил, положили су венац на споменик
ослободиоцима Земуна. У парку, код Команде
ратног ваздухопловства, присутни борци,
чланови удружења, политичких странака и
грађани Земуна, минутом ћутања одали су
почаст настрадалим борцима и ослободиоцима.
Представник СУБНОР-а Земун подсетио је
присутне на слободарски дух и околности под
којима је подигнут устанак против окупатора.

ДАМИР КОВАЧЕВИЋ
ОДЛИКОВАН ОРДЕНОМ
СВЕТОГ МАКСИМА

ТРЕЋИ
КРАЈИШКИ
ОТКОС
У недељу, 17. јуна 2012. године, одржана је спортско-културна
манифестација ‘’Трећи крајишки откос’’, код земунског насеља Бусије.
Ова сада већ традиционална манифестација афирмише фолклор и наслеђе Срба
из Крајине, који су свој дом нашли у Земуну. Датум одржавања овог несвакидашњег
догађаја није случајно изабран и везује се за Светски дан избеглица.
Поред надметања косаца, публика је имала прилику да види и богат културноуметнички програм, који je на најбољи могући начин презентовао традицију српског
народа са тих простора.
Изложбе уметничких слика крајишких сликара и рукотворина употпуниле су
историјску слику вековног живота Срба са ових простора, који су у многоме утицали
на формирање модерних, данас општеприхваћених вредности европских народа.
‘’Задовољство ми је и част што сте ме позвали да присуствујем манифестацији,
чији је циљ окупљањe Крајишника расутих по свету и очување трaдиције, културног
идентитета, позитивне енергије и спортског духа’’, рекао је Бранислав Простран,
председник општине Земун, отварајући манифестацију.
‘’Светски дан избеглица је време када треба да подсетимо јавност да се
егзодуси ниједног народа никада више не понове. Један од примарних задатака
општине Земун као локалне самоуправе, је усмерен ка активностима који ће процес
интеграције избеглих и интерно расељених спровести до краја, побољшати услове и
квалитет живота’’, истакао је Простран.

Поводом прослављања храмовне славе
Светих првих словенских апостола Кирила и
Методија, 24. маја у насељу Бусије, члана Већа
општине Земун Дамира Ковачевића, одликовао
је владика Сремски Василије Орденом светог
владике Максима.
Високо црквено одликовање Ковачевићу је
додељено као ‘’ неимару и великом добротвору
своје мајке цркве’’, јер је поред ове помогао и
изградњу цркава у земунским насељима Грмовац
и Алтина.
‘’Признање ми чини част јер је додељено
за неуморно прегалаштво на гајењу завичајне
традиције и очувању вере, али је оно и обавеза да
увек дајемо више, као наши славни преци. Ово је
свакако један од начина да се вратимо коренима,
на славни пут Немањића’’, истакао је Ковачевић.
Овом приликом освештани су темељи
будућег Културно-духовног центра ‘’Свети
Василије Острошки’’, у којем ће у више од хиљаду
квадрата прва четири разреда школе похађати
300 ученика из Бусија.
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ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ
ПАЛЕСТИНСКИХ
ДИПЛОМИРАНИХ
СТУДЕНАТА
ОПШТИНИ ЗЕМУН

Председник општине Земун Бранислав
Простран примио је делегацију Удружења
дипломираних палестинских студената са
факултета бивше Југославије и Њ.Е. Мухамеда
Набхана. амбасадора Државе Палестине у
Београду.
Делегације Палестине предала је
председнику општине Земун писмо збратимљене
општине Ал Рам из Источног Јерусалима.
У срдачној и пријатељској атмосфери
договорен је наставак и развој сарадње између
општина, нарочито у сегменту културе као
највећег цивилизацијског достигнућа.
Палестенска делегација и амбасадор
Палестине у Београду изразили су задовољство
што су опет у Србији међу пријатељима где су
провели најлепше дане младости и потврдили
спремност да својим радом и залагањем учврсте
пријатељство међу народима и државама.

ДЕЦА СА КОСОВА И
МЕТОХИЈЕ У ЗЕМУНУ

ТЕСЛИН ДАН
На различитим
локацијама, целодневним програмом јавност је имала
прилику да се упозна са Теслиним великим делом. Догађај је почео свечаном
академијом - „Тесли у част“ у Општини Земун.
На академији су учествовали мр Олга Зорић, директорка манифестације ‘’Теслин дан’’
и заменица председника Скупштине градске општине Земун, проф. др Љубинко Илић из
Српске краљевске асоцијације академика, иноватора и научника, затим Звездана Скот,
представница Научне фондације ‘’Никола Тесла’’ из Филаделфије, Војкан Станковић,
директор Комуникација Научне фондације ‘’Никола Тесла’’, Веља Вукашиновић испред
Удружења ваздухопловне индустрије Србије, Никола Јапунџић, члан Јединственог
удружења проналазача и научника Србије, Црне Горе и дијаспоре и Милоје Поповић,
члан Књижевног клуба ‘’Иво Андрић’’.
Свечана академија је била и прилика да се са „Песмом Николи Тесли“, представи
десетогодишња Анђела Павловић, чланица Регионалног центра за таленте. Посебна част,
признање и орден Николе Тесле уручени су изасланику Милорада Додика, председника
Републике Српске, Млађену Цицовићу, који се захвалио организаторима и општини
Земун на указаној части. Награде Научне фондације „Тесла“ уручене су и Золтану Даниу,
бивишем пуковнику ПВО Војске Југославије који је оборио ‘’невидљиви’’ авион Ф117А, у
домену промоције Теслине науке, као и Ђуру Љубојевићу, градитељу гусала, за очување
историје и културне баштине Срба из Лике, Теслине постојбине.
Свечана академија, завршена је приказивањем филма „Теслино родољубље“ аутора
др Драгана Симеуновића.
‘’Општине Земун је манифестацију Теслин дан уврстила у редован годишњи програм
и подстакла организације, удружења и појединце да учествују у обележавању дана
рођења великог Тесле, јер је Тесла својим проналасцима и заоставштином задужио
човечанство. Посебно нас радује што манифестација„Теслин дан“ све више окупља младе
људе, студенте и то нам улива наду да наука проналази пут до генерација које ће остати
иза нас да шире и унапређују знање, померају границе могућег и славе великане домаће
и светске научне сцене’’, истакла је Олга Зорић, обраћајући се многобројним званицама.
Дружење у здању општине Земун настављено је отварањем својеврсне изложбе

слика Удружења уметника и љубитеља уметности ‘’Широка стаза’’, као и изложбом
експоната проналазача ЈУПИНА-а.
Српска Краљевска Асоцијација Академика, иноватора и научника је приредила 13.
по реду Академију СКАИНА-и и 112. трибину „Теслинианум“. То је била прилика да се
кроз излагања, научне приказе и реферате представе нове тенденције научне мисли
у Србији. На трибини „Теслинаианум“ учешће су узели академик проф. др Љубинко
Илић, академик проф. др Слободанка Ђолић, мр Олга Зорић, др Душко Ђукановић, мр
Снежана Савковић, мр Бранка Колар - Мијатовић академик протојереј ставрофор проф.
др Димитрије Калезић, као и други чланови Академије.
Целодневни програм у Земуну, у вечерњим часовима настављен је отварањем
изложбе ‘’Плави портрет Николе Тесле принцезе Елизабете Вилме Љвов Парлаги’’
поставке Музеја ‘’Николе Тесле’’ у галерији ‘’Икар’’, отварањем изложбе ‘’Честитке Тесли’’
у Кули Гардош - Галерији Чубрило, такође поставком Музеја ‘’Николе Тесле’’, а вече је
свечано завршено беседништвом чланова Књижевног клуба ‘’Иво Андрић’’ и представом
‘’Тесла или прилагођавање анђела’’ на Летњој позорници Гардош, у извођењу глумца
Љубивоја Тадића.
Догађај у Земуну пратили су представници дипломатског кора, представници СПЦ,
Војске Србије, академици, професори, научници, иноватори, чланови многобројних
научних асоцијација и уметничких удружења.
Обележавањем Теслиног дана, општина Земун, као покровитељ манифестације
придружила се светским градовима попут Њујорка, Филаделфије, Перта, Загреба у
обележавању 10. јула, рођендана великог научника Николе Тесле, који је на неизбрисив
начин обележио прогрес модерног света и човечанства.

У оквиру акције ‘’МАЛА МАТУРА – ВЕЛИКО
СРЦЕ’’ матуранте основних школа са Косова
и Метохије угостила је општина Земун и
приредила им крстарење београдским
рекама. ‘’Са задовољством вас поздрављам,
надам се да у Земуну проводите тренутке
вредне успомена. Верујем да ће познанства са
вршњацима прерасти у трајна пријатељства и
да ће вам посета нашем граду бити испуњена
дружењем, радошћу и забавом. Уживајте у
крстарењу Дунавом и Савом, упознајте крајолик
и разумевајући историју коју успут срећете у
споменицима изградите будућност’’ рекао је
Милосав Стаменов, члан Већа, који је у име
општине Земун поздравио ђаке и професоре.
Традиционална манифестација ‘’Мала матура
– велико срце’’, одржава се седми пут, а ђаци
са Косова и Метохије боравили су у Земуну и
Београду у периоду од 17. до 21. маја. То време
провели су са својим домаћинима, основцима
земунских и београдских школа и упознали
културно-историјске споменике, историју
престонице, али су били и у прилици да уживају
у разгледању музејских поставки, позоришних
представа и забавних програма.
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УРУЧЕНА ДОНАЦИЈА ДОМУ
ЗДРАВЉА ЗЕМУН

Чланови Већа општине Земун др Ксенија
Узуновић и Милосав Стаменов, у четвртак 21.
јуна, уручили су вредну донацију Дому здравља
Земун. Путничко возило које ће се користити
за потребе кућног лечења знатно ће обогатити
дотрајао возни парк Дома здравља, али оно што
је још важније екипама на терену олакшаће пут
до најтежих пацијената.Донацију је испред Дома
здравља Земун примио директор ове установе
др Душан Јоксимовић, који се уједно захвалио на
несебичном одвајању средстава за потребе Дома
здравља, посебно ако се има у виду да је ово само
једна у низу конкретних помоћи којима општина
Земун побољшава квалитет лечења на својој
територији.
У претходном периоду Општина је донирала
50 клима уређаја, а како би олакшала процес
имплементације информационог система
поклонила је 30 рачунара.
‘’Примарни задатак и циљ ка коме тежи
локална самоуправа јесте унапређење услова
живота грађана који живе на њеној територији.
Ова данашња донација, надамо се,
унапредиће рад Службе за кућно лечење и
допринети да се брже стигне до пацијената како
би им се указала неопходна помоћ и нега. И у
даљем периоду стараћемо се да удовољимо
потребама Дома здравља, јер је здравство
данас, можда један од најосетљивијих сегмената
друштва’’, рекла ја др Узуновић приликом предаје
кључева новог возила.
Кућно лечење у Дому здравља Земун има
изузетно дугу традицију, уведено је давне 1979.
године како би се пружила основна здравствена
нега старим, немоћним и хроничним
болесницима.

АКЦИЈА
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ДОБРОВОЉНОГ
ДАВАЛАШТВА
КРВИ

ПРАЗНИК ДОБРОВОЉНИХ
ДАВАЛАЦА КРВИ НА КЕЈУ

СИМПОЗИЈУМ О
ЗЛОУПОТРЕБИ ДРОГЕ

У оквиру традиционалне сарадње коју негује општина Земун са Службом за
трансфузију крви КБЦ ‘’Земун’’ 22. јуна у здању општине Земун организована је
акција добровољног давалаштва крви.
Апелујемо на грађане Земуна да се одазову позиву Службе за трансфузију крви КБЦ
‘’Земун’’ (Вукова 9) и дају крв како би се ублажио дефицит.
Давалац крви може да буде свака здрава, одрасла особа, старости од 18 до 65 година,
за коју се лекарским прегледом и провером крвне слике – нивоа хемоглобина у крви,
утврди да давање крви неће угрозити ни њу ни особу којој би се та крв применила.
Стручњаци саветују да је добровољно давање крви здраво и препоручљиво за
организам, јер се на тај начин прочишћава и сопствена крв. Мушкарци крв могу дати на
свака три, а жене на свака четири месеца.

Под покровитељством општине Земун и ове године разноврсним
програмом на Земунском кеју 11. маја обележен је Национални празник
добровољних давалаца крви. Организатори ове значајне манифестације
су Црвени крст „Земун“ и Служба за трансфузију крви КБЦ „Земун“. На
Земунском кеју деца школског и предшколског узраста исказала су
умеће и креативност цртајући на тему ‘’Крв живот значи’’, а сви хумани
људи могли су да добровољно дају крв мобилној екипи Службе за
транфузију КБЦ „Земун“.

ДАВАОЦИ КРВИ У ЗЕМУН ПОЉУ
Акција добровољног давалаштва крви, у организацији МЗ ‘’Земун Поље’’ и
Службе за трансфузију крви КБЦ ‘’Земун’’, организована је 24. јуна у просторијама
месне заједнице.
Прикупљању драгоцене течности, поред великог броја суграђана, придружио се и
члан Већа општине Земун Владимир Костић.
По речима Костића, акција давалаштва крви у Земун Пољу имала је и далекосежнији
значај јер су два даваоца потписала донорску картицу органа, а два су се уписала у
регистар донатора коштане сржи.
Општина Земун се у сарадњи са здравственим институцијама на својој територији
укључила у акцију подизања свести грађана о трансплатацији и донаторству органа.

У Дому здравља „Земун“, 28. јуна одржан је
симпозијум ‘’У веку дроге –изаберимо стратегију’’.
Симпозијум су поводом Међународног
дана против злоупотребе дроге и илегалне
трговине организовале Kомисија за превенцију
злоупотрeбе психоактивних супстанци града
Београда, SENSE центар (Southeast European
Network of Social Empowerment) и Дом здравља
„Земун“.
Циљ симпозијума био је представљање
актуелних проблема и основних питања у вези
са зависношћу од дроге и дискусија о научним
доказима и добрим праксама на пољу превенције
и терапије. Испред општине Земун, овој значајној
стручној дискусији, која у пракси има велики
утицај на механизме које ће локална заједница
применити у борби против наркоманије,
присуствовао је Стево Таталовић, саветник
председника општине Земун.
Симпозијум о зависности од дроге,
превенцији и доступним терапијама представља
део стратегијског оквира који ће се промовисати
током наредне године у циљу подизања свести
о штетним последицама злоупотребе дроге и
јачања капацитета у заједници кроз интегрисане
моделе заштите.
Учесници на симпозијуму били су др Душан
Јоксимовић, директор Дома здравља „Земун“,
др Периша Симоновић, државни секретар
у Министарству здравља РС, др Славиша
Јанковић, помоћник секретара за здравство
града Београда, Фивос Е. Папамалис, директор
СЕНСЕ, проф. др Иван Димитријевић, председник
Стручне комисије града Београда за пренвенцију
злоупотребе психоактивних супстанци, прим. др
Бранко Лончар, прим. др Смиљка Радић и прим.
др Драгица Коси.
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ЗЕМУНСКИ ОСНОВЦИ У
ОБИЛАСКУ ”ЦАРСКЕ БАРЕ”
И ИДВОРА

Удружење “Еколошки покрет Земун” је
под покровитељством ГО Земун и ове године,
организовало обележавање Светског дана
екологије 2012.
Организована је акција сакупљања Е-отпада
у основним школама на територији општине
Земун у сарадњи са предузећем “С.Е.Траде” који
ће школама уплатити новчану надокнаду за
преузети/сакупљени Е-отпад.
Као награду за учествовање у акцији
организована је једнодневна стручна екскурзија
за по 4 ученика и једног професора из сваке
школе. Стручна екскурзија је обухватила
обилазак Специјалног резервата природе
“Царска Бара” и посету родне куће нашег великог
научника, Михајла Пупина, у Идвору.

ОДРЖАН
ХУМАНИТАРНИ
КОНЦЕРТ
Ђаци основних школа ‘’Светислав Голубовић Митраљета’’,
‘’Бошко Палковљевић Пинки’’ и ‘’Бранко Радичевић’’ из
Батајнице приредили су хуманитарни концерт
‘’И МИ ИМАМО ТАЛЕНАТ’’.
Међушколско такмичење одржано је у свечаној сали
ОШ ‘’Бранко Радичевић’’, а новац прикупљен том приликом
опредељен је за помоћ деци оболелој од рака. Овај јединствен
догађај организовали су ђаци Батајнице.
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ДАР ОД СРЦА

У Свечаној сали ОШ ‘’Лазар Саватић’’ одржана
је завршна манифестација хуманитарне акције
ђака основних школа Земуна и Новог Београда
за њихове вршњаке са Косова и Метохије – „Дар
од срца“.
Манифестацији је, у име председника
општине Земун, присуствовала др Ксенија
Узуновић, члан Већа, као и вероучитељи и
наставници основних школа Земуна.
С благословом Његовог Преосвештенства
Епископа хвостанског Господина Атанасија
(Раките), председника Одбора за верску наставу
Архиепископије београдско-карловачке,
”Светосавско звонце” је у сарадњи са
вероучитељима који предају веронауку у основним
школама на територији градских општина Земун
и Нови Београд обновило почетком марта месеца
хуманитарну акцију ”Дар од срца”.
Циљ ове ђачке добротворне акције је да деца
дарују своје вршњаке који живе у енклавама
на Косову и Метохији. Ученици земунских и
новобеоградских школа су се од срца одазвали
и увелико спремили пакетиће са играчкама,
школским прибором и одећом.
Присутне је, у име општине Земун, поздравила
др Узуновић. ‘’Врлина даривања има велику
вредност. Нажалост некој деци је ускраћена радост
детињства и изнад себе имају само парче неба. Као
и претходних година подршку овој акцији дала је и
општина Земун’’, истакла је др Узуновић.
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ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДОГ
СПОРТИСТЕ ФИЛИПА
ДРАГИШИЋA

На седамнаестом Светском првенству у
спортском риболову члан репрезентације Србије,
Филип Драгишић, освојио је бронзану медаљу.
Светско првенство одржано је у Словенији,
у месту Радече 28. и 29. јула, а Драгишић, који је
члан клуба СРК Еко-трофеј из Земуна, у екипној
категорији јуниора до осамнаесте године заузео
је заслужено треће место.
Општина Земун честитала је Филипу на
постигнутим резултатима и пожелела му пуно
успеха у даљој спортској каријери.

НАСТУП OPEN
KONCERT-WONDERFUL
ORCHESTRA У ЗЕМУНУ

Под покровитељством Општине Земун, у
суботу 11. августа, на новоотвореном Великом
тргу, одржан је концерт под називом ‘’Open
koncert-Wonderful Orchestra’’. Један од најмлађих
омладинских оркестaра чине талентовани млади
музичари из више земаља, који су положили
аудицију у једном од европских центара под
називом ‘’Wonderful Youth Orchestra’’.
У саставу оркестра наступили су ученици
музичких школа из Земуна, Суботице. Новог Сада,
Сремске Митровице, Панчева, Ниша, Ваљева и
Ћуприје.
Организатор овог концерта је заједница
музичких и балетских школа Србије, као члан
ЕМУ-European Music Schools Union.

У оквиру активности Удружења пензионера Земуна
уприличена је посета бањи Врдник. Путовање је део
програма обиласка бањских комплекса Србије и упознавања
пензионера са рехабилитационим капацитетаима.
Представници Удружења пензионера Земуна, као
организатори, угостили су и представнике Савеза пензионера
Србије, општинских организација пензинера Сурчина, Старог
града, Новог Београда, Гроцке и Бечмена, као и представнике
Удружења војних пензионера и војних пилота.
Међу полазницима студијског путовања били су и
представници Клуба матичне културе Земун, Удружења српских
војвода Земун, Савеза синдиката Земун, Туристичког друштва
Земун и новинари ‘’Гласа осигураника’’.
Домаћин, Специјална болница за рехабилитацију ‘’Термал’’
– Врдник, гостима је приказала капацитете, садржаје бање и
медицински програм комплекса који има традицију дугу 30
година.
Гости су се упознали и са туристичким и културним наслеђем
бање Врдник, која је смештен у подножју Фрушке горе и део је
Националног парка.
Врдником доминира манастир Мала Раваница, основан између
краја XV и почетка XVI века, а данашња црква сазидана је 1811.
године. У манастиру се чувају делови моштију кнеза Лазара и св.
Теодора Тирона, као и мошти свете великомученице Анастасије.
Врднички манастир је један од 16 фрушкогорских манастира и
представља драгоцен пример класицизма.
Са посебним задовољством Општина Земун је подржала овај
студијски програм Удружења пензионера Земуна и др Ксенија
Узуновић, члан Већа општине том приликом истакла је спремност
Општине, да као и до сада учествује у свим пројектима који
директно утичу на квалитет живота најстаријих суграђана.
‘’Као лекар, добро знам колико је важна адекватна терапија.
Са друге стране, богатство српских бања и делотворност термала
свакакао јесу прави пут, не само у рехабилитацији, већ и у
превецији болести’’, истакла је др Ксенија Узуновић.

31
ЗЕМУНСКЕ

новине

ОПШТИНА ЗЕМУН НА
САЈМУ ТУРИЗМА

Градска општина Земун је на 34.
Међународном сајму туризма презентовала
своју богату туристичку понуду. Посебно је
стављен акценат на реализацију пројекта „Земун
на Дунаву“, који општина Земун спроводи са
својим партнерима општином Крањ и Високом
туристичком школом струковних студија у
оквиру Програма „Exchange 3“, уз финансијску
помоћ Европске уније.
„Желимо да будемо препознати у свету као
саставни део туристичке понуде градова на
Дунаву. По први пут смо одштампали туристичке
брошуре, лифлете, туристичке мапе. Када
временски услови то дозволе на Земунском кеју
код прелаза за плажу Лидо поставићемо киоск
у ком ће се налазити Туристички информативни
центар. Већ смо ангажовали стручне људе који
ће туристима помагати да направе добар избор у
богатој туристичкој понуди Земуна. Поставићемо
туристичку инфо-таблу у старом делу Земунског
кеја, а припремљен је и туристички сајт који ће
презентовати све наше туристичке понуђаче,
почев од разноврсне угоститељске понуде,
преко хотела, хостела, па све до богате културне
и спортске понуде Земуна. У оквиру пројекта
урађене су и туристичке табле које су недостајале
Земуну. Надам се да ћете посетити Земун и
погледати како све то изгледа и направити
добар избор из наше богате понуде“, рекла је
менаџер пројекта „Земун на Дунаву“, Нада Ђурић,
обраћајући се окупљеним гостима на земунском
штанду у хали 4 Београдског сајма.
На Међународном сајму туризма
представљено је 1002 излагача из 46 земаља.

ЗЕМУНЦИ ТРИЈУМФОВАЛИ И У РЕГАТИ
И У ПЛИВАЧКОМ МАРАТОНУ
У Регати, чији је организатор Наутички клуб ‘’Лиман’’, ове године учешће
је узео видно мањи број екипа. У категорији ‘’Један на један’’ или ‘’Хед ту
хед’’ рафтинга четири и ове године је тријумфовала прва посада ‘’Лимана’’,
у саставу Александар и Милош Пантелић, Марко Стојановић и Стефан
Васиљевић, која је ‘’за длаку’’ однелу победу над ‘’Виром’’ из Панчева. И
једни и други су високопланирани у европском и светском рафтингу, с том
разликом што је „Лиман“ јуниорска постава са сенирским резултатима!
У Пливачком маратону, који је одржан по други пут у организацији
Свебор савеза Београда, најубедљивији су били пливачи ‘’Партизана’’:
Божидар Раце, Луна и Страхиња Денић, сво троје ни близу пунолетства.
Овакав ентузијазам похвалио је и маратонац Војислав Мијић, који је
заузео своје место и у Гинисовој књизи рекорда, а поздравио је учеснике
маратона.

И Н Ф О
ВОДИЧ ЗА ГРАЂАНЕ

град с к е оп ш т ине З е м у н
Градска
општина Земун
Магистратски трг бр.1,
www.zemun.rs
zemun@zemun.rs
info@zemun.rs

Радно време: 8-16 часова,
16 -18 часова (суботом 8-12)
- матичар и шалтер овере
Централа
2198-323, 3778-400
Кабинет председника
3778-401
Општинско веће
3778-439
Начелник Управе ГО Земун

3778-404
Писарница
3778-460
Овера преписа,
потписа и рукописа
3778-484
Матичари 
3778 -452

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Батајница, Митраљетина2

7870-058
Угриновци,
Крњешевачка 4
8409-542
Нова Галеника, Момчила
Радивојевића 34-36
2100-511
Земун поље, Фрање Крча 1

3753-818

ОПШТИНСКА УПРАВА
Служба правне помоћи 3778-473
Борачко инвалидска
заштита
3778-561
Повереништво за збрињавање
прогнаних и избеглих лица

3778-565
Друштвене делатности 3778-577
Канцеларија за младе
3778-515
Канцеларија ЛЕР
3778-554
Имовинско-правни послови

3778-503
Грађевинско-комунални
послови
3778-518

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Грађевинска инспекција

3778-575

КБЦ Земун, Вукова 9

3772-666

Комунална инспекција

3778-579

КБЦ Бежанијска коса,
Аутопут 26

3010-777

ЈП ‘’Пословни простор
Земун’’, Магистратски трг 1

2610-369

Пореска управа - филијала
Земун, Главна 30

2618-358

Магистратски трг 1

3778-631

Институт за здравствену заштиту
мајке и детета Србије ‘’Др Вукан
Чупић’’, Н. Београд, Радоја Дакића 6-8,

3108-247

Полицијска станица Земун,
Велики трг 2

2811-011

Медицинска лабораторија ИНЕП,
Банатска 31б
2610-126

Центар за социјални рад
Земун, Александра Дубчека 2

2193-979
Завод за здравствено осигурање,
испостава Земун
Господска 25
2617-449
Црвени крст Земун,
Савска бб

3161-880

Први основни суд Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 16

3190-207
Судија за прекршаје Земун,
Господска 8

2610-529

КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП ‘’Инфостан’’ Земун, Др
Недељка Ерцеговца 27

2612-335

ЕПС-ЕДБ- Јавно осветљење Земун, Кеј
ослобођења 15
3161-061
ЈПК ‘’Водовод и канализација’’ погон
Земун, Светозара Милетића 12,

2617-430,

3606-606 (00-24h)
ЈКП ‘’Зеленило Београд’’ погон Земун,
М. Бурсаћ бб,
2601-739
ЈКП ‘’Градска чистоћа’’ Земун,
Угриновачка 223
2610-722

КУЛТУРА
Библиотека Свети Сава,
Петра Зринског 8

2618-146

Позориште лутака ПИНОКИО,
Карађорђева 9
2691-715
Опера и театар МАДЛЕНИЈАНУМ,
Главна 32
3162-533
Туристички центар Земун
Змај Јовина 14

2611-008

Дом здравља Земун, Раде Кончара 46

2195-422
Здравствена станица’’Доњи град’’,
Авијатичарски трг 7
3167-166
Диспанзер за ментално здравље
одраслих, Лазара Саватића 3а,

2614-542
Диспанзер за ментално здравље деце,
Топличка 8
2616-288
Здравствена станица Батајница,
Митраљетина 1
7870-047
Амбуланта Земун Поље,
Душана Маџарчића7

3753-956

Амбуланта Нова Галеника,
Момчила Радивојевића 34

197-011

Амбуланта Угриновци,
Богдана Стојсављевића бб

8409-596

Амбуланта Бусије
- Парохијски дом,
ЕпископаСаве Трлајића 2

3774-902

Дежурна апотека, Главна 34 2618-582
Ветеринарска амбуланта Земун,
Новоградска 37
2610-142

ГРАД БЕОГРАД
Град Београд - Градска управа Служба
за комуникације и координацију
односа са грађанима Бео-ком сервис
Тиршова 1/IV 3605-811
Бесплатни позиви
0800-110-011 (07.00-22.00)
факс 3605-609
e-mail: bks@beograd.gov.rs
Комунална полиција Мекензијева 31,
Оперативни центар (00-24)
2453-158, 2453-159

ЗЕМУН ИДЕ НАПРЕД!

