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Општина Земун међу првимa помогла Краљеву

Седам шлепера за
Краљево

У Земунским новинама.....
..за ефикаснију Општину

....нова, савремена шалтер сала

....међународна сарадња

...брига о деци

.Амбасадор Израела у посети Земуну

...Ромска школа
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Седам шлепера помоћи Краљеву

Земун
Земљотрес јачине 5, 4 степена Рихтерове скале

(7,4 степена по Меркалијевој) погодио је у ноћи између
2. и 3. новембра Краљево и околину. Епицентар
земљотреса који се догодио у 1 сат и 56 минута био је
у селу Витановац, на око 10 км северно од Краљева.
У овом земљотресу погинуо је старији брачни пар из
Краљева. У земљотресу је оштећено преко 16 000

објеката а стручне комисије за процену штете до сада
су процениле да је нешто више од 1 500 објеката
неупотребљиво. У Краљево свакодневно пристиже
хуманитарна помоћ и грађевински материјал, како би
се последице земљотреса санирале што пре. Једна од
првих која је конкретно помогла Краљеву била је наша
Општина.

Краљеву
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Помоћ Краљеву

С

едам шлепера помоћи, коју је обезбедила
општина Земун стигло је у Краљево. Три
стамбена и један санитарни контејнер, као и
грађевински материјал, чине донацију вредну
преко два милиона динара, коју је општина
Земун наменила грађанима Краљева, који су
због последица земљотреса остали без крова
над главом.
Ову велику и несебичну донацију, председник
општине Земун Бранислав Простран и званично
је уручио градоначелнику Краљева Љубиши
Симовићу.
После потписивања Уговора о додели помоћи,
Симовић је нагласио да је општина Земун међу
првим општинама која је Краљеву притекла у
помоћ.
‘’Ми смо сви сведоци последица које је оставио
земљотрес. Имајући разумавање за тежак
период кроз који пролазе грађани Краљева
општина Земун и грађани Земуна желе да
буду солидарни, и ми смо одвојили помоћ
вредну преко два милиона динара. Допремили
смо Краљевчанима оно што им је тренутно
најпотребније. Позивам и друге општине да
помогну Краљево. Ово је само прва помоћ
која је дошла од општине Земун. Ако буде
било потребно помагаћемо и даље. Знамо да
је тешка ситуација и да људи тешко живе’’,
рекао је председник Простран.
Председник Бранислав Простран и чланови
руководства општине Земун обишли су села
Оплaнић и Јарчујак. Мештанин села Јарчујак
Милишић Милета, коме је општина Земун
обезбедила стамбени контејнер, има само речи
хвале:
‘’Ова помоћ ми значи све, јер сам, као што
видете, остао без крова над главом.’’
Руководство општине у разговору са мештанима
интересовало се, шта им је још од грађевинског
материјала потребно, и најавило да ће Земун
наставити да помаже Краљево.
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Реновирана шалтер сала

Све на једном месту !
П

рвог радног дана последње недеље новембра,
22. новембра 2010.године, званично је отворена
комплетно реновирана шатлер сала у приземљу
зграде земунске општине. Нова врата, улази,
рукохвати, плочице и зидови, расвета, огласне табле,
пултови, столице за странке, као и нове услуге.
Оно што је урађено за месец дана, председнику
Српске напредне странке Томиславу Николићу
показао је млађи страначки колега и председник
земунске општине, Бранислав Простран. После
разгледања и разговора са униформисаним
шалтерским службеницима,
У изјави за „Земунске“ Николић је додао и следеће:
„Упознат сам са оним што се догађа у Земуну,
јер контролишем, најпре не само ово естетско
сређивање, већ и функционално. Знам да се са
председницима скупштина станара зграда разговара
о уређењу улаза у многе зграде, знам да је 12 школа
повезано видео-линком са Полицијском управом
Земун и да постоји непрекидни видео надзор над
оним што се дешава и да је ова управа успела да
реши неке врло комликоване случајеве захваљујући
овом видео- надзору. Знам да је wireless мрежом
покривен скоро цео центар, тако да грађани могу
бесплатно да користе интернет у ужем градском
језгру, а мислим да је општина спремна да то
прошири и даље.

„Данас смо у општини Земун отворили пријемну
салу како бисмо грађанима омогућили брже и
ефикасније услуге јавног сервиса. Поставили смо
нове пултове, грађани седе пред шалтерским
радником и имају директну комуникацију,
поставили смо прозивни систем преко којег ће
сви моћи да добију број за одређени шалтер,
чиме ће се избећи стварање редова, поставили
смо инфо пултове на којима ће грађани моћи
да се информишу о свему што им је потребно
и да сазнају шта се догађа у општини Земун.
Наравно, водили смо рачуна о условима у којима ће
запослени радити цео радни дан, од вентилације
до пријатних зидова и окружења како би и они
били задовољни. Сви запослени су од сада
униформисани. Сврха свега овога је да грађани
буду задовољни услугом.
Са Републичким катастром је договорено да у
нашој општини поставе два шалтера на којима
ће грађани моћи да добију копије планова, изврше
разне увиде. Отворићемо и шалтер за Ауто-мото
савез. Идеја нам је била да се у општини заврше
сви послови - без шетања од врата до врата”,
рекао је председник Простран

И

Дакле, припремају се за много компликованији
посао који није у њиховој надлежности, а то је
осветљавање свих школских дворишта, где би
требало да се укључи Град и неке друге институције.
У току сам с оним што се дешава у Земуну зато што
волим да помогнем саветом унапред, као што сам
свестан да су коалиције тешке. Земун и Вождовац,
као две општине где су на власти коалиције
предвођене Српском напредном странком, сарађују
на размени информација од Земуна ка Вождовцу.
Очекујем да се сустигну, сличне су средине, имају
и урбана језгра и сеоска подручја без воде и
канализације и сличне проблеме, које могу успешно
и брзо да решавају заједничким искуством и сродним
пројектима. Мислим да су им на челу способни,
млади и зрели људи који могу да носе терет локлане
самоуправе, припремајући се за своје будуће
обавезе на републичком нивоу“.

тачно у један сат тога дана тешка улазна врата
отворена су за грађане. Желели смо да чујемо од
оних који су дошли да звршавају послове како им
се сада допада овај простор, да ли им је лакше да
обаве оно због чега су дошли, какви су им утисци.
„Изглед шалтер сале је фантастичан, ово одавно
нисам видео. Нисам скоро долазио, али
се не да поредити. Као свемирски брод је све
ово. Пред службеником седнеш, повадиш папире,
документујеш му све, не боле ноге, одмориш се.
Службеници задовољни, куд ћеш лепше. Нема
лутања, чим виде да се вртиш и нешто тражиш,
прилазе ти и воде те тамо где се посао завршава.
Немам речи“ -утисак је Петра Игњатовића, који је
дошао да овери изјаву за путовање свога сина.
У чуду се нашла бака Персида Јаковљевић, која је
помно загледала сваки детаљ: „Много је лепо. Тако
је светло, чисто, уредно, види се чврста рука.
Нисам ни села, посао завршен. Просто ми се не
излази на кишу“- каже Перса.

На свечаној седници СО Земун
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Награђени почасни и
заслужни, пријатељи Земуна

С

вечану седницу Скупштине општине Земун поводом
Дана ослобођења Земуна и Дана општине Земун 5.
новембра 2010. године у великој сали Опере и театра
„Мадленијанум“, у присуству многобројних званица и
високих гостију из јавног живота, отворио је председник
Скупштине Бранислав Тутуш.
У академији оджаној у част Дана општине и добитника
највиших општинских признања за допринос развоју
свога града учествовали су хор „Вива вокс“, Српскојеврејско пецачко друштво, Дуо Модерато, примадона
Јасмина Трумбеташ- Петровић, Ивана и Јелена Жигон,
КУД Батајница и оперски певач Миодраг Јовановић.
„Свако признање много значи, посебно после толико
година проведених у Земуну. Све лепе ствари у
животу доживео сам у овоме граду. Оба детета су ми
се родила у Земунској болници, снаха ми је Земунка,
као и четворо унучади. Духовно сам богат што су
ме се пријатељи сетили и на томе им захваљујем“
– рекао је мајстор каратеа Драгољуб Кочовић.
„Ово признање од родног града много значи, не само
мени већ и целој породици Јелић, јер смо нас три
брата започели музичку каријеру давне 61. године
прошлог века овде у Земуну у омладинском клубу,
и она траје и данас. Живимо у Земуну, наступамо
и даље радимо. Јубилеј, четири деценије рада,
обележићемо 29. новембра“- изјавио је за наш лист
Драги Јелић, који је примио Повељу са медаљом
„Заслужни грађанин Земуна“ у име своје породице.
„Ово признање, на којем сам изузетно захвалан
општини Земун и поносан на њега, много ми значи
и биће даљи подстрек у мом раду. Настојаћу да, као
Земунац, унапредим свој град и поручујем „Све за
Земун“- захвалио се Звонимир Биро, издавач и власник
познате штампарије „Бирограф“.

П

осле поздравног слова, председник Општине
поделио је овогодишња општинска признања
награђенима: за почасног грађанина нашег града,
амбасадору Израела Њ.Е Артуру Колу, повеље
о пријатељству са кључем Земуна најстаријој
библиотеци у Србији „Свети Сава“ у Земуну и
фармацеутској компанији „Галеника“ а.д, као и 10
повеља заслужни грађанин Земуна:
за уметност Калини Ковачевић, глумици и
породици Јелић из познате „Ју групе“, у области
спорта фудбалеру Дејану Станковићу,
кошаркашу Новици Величковићу и каратисти
Драгољубу Кочовићу, медицине проф. др Стеви
Пљеши, помоћнику директора КБЦ „Земун“ и
начелнику Интернистичке службе КБЦ, образовања
директору ОШ “Светозар Милетић“ Мирољубу
Мосуровићу, духовности протојереју ставрофору
Јовану Кошевићу и привредницима и друштвено
ангажованим грађанима Звонимиру Биру и
Војиславу Васовићу.
Отац кошаркаша мадридског „Реала“ и државног
репрезентативца Небојше Величковића, како ће се
испоставити, поносан је и на себе и на сина:
„Новица је пресрећан. Као млад играч питао ме
је није ли премлад за овако високо признање.
Одговорио сам му да Земун зна да цени праве
суграђане, велике играче и оне који граде Земун.
Било му је жао што није могао да дође и лично
прими признање. И сам сам носилац овог истог
признања заслужног грађанина за област науке за
2006. годину “- рекао нам је сав озарен Новичин отац
Милован Величковић.

Посета Израелског
амбасадора Земуну
A

мбасадор Израела у Србији Њ.Е. Артур Кол, 18.
новембра посетио је Земун и са домаћином, председником
Општине Браниславом Пространом разговарао о
интензивирању сарадње на привредном и културном плану.
Том приликом, Њ.Е. Артур Кол истакао је да су вековни
суживот Срба и Јевреја, узајамно поштовање и дељење
историјских тренутака среће и страдања темељи
пријатељских односа Израела и Србије.
Амбасадор Кол се још једном захвалио руководству
Општине на признању. Почасни грађанин Земуна, које му је
поводом Дана општине Земун - 5. новембра додељено, је
грађанима Земуна пожелео успех, а Земуну као историјском
граду напредак и процват.
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Упознавање са мониторинг
центром МУП – а

Инвестирамо у безбедност
Полицијска управа Земун добила је модерну
мониторинг салу, која је свечано отворена
21.октобра 2010. године. Црвену врпцу
пресекао је потпредседник Владе Србије и
министар полиције Ивица Дачић. Он је истакао
да у тешкој финансијској ситуацији у којој
се налази полиција Србије, овакви примери
какав је дала општина Земун, инвестирајући у
безбедност ђака и грађана може бити узор и
осталим локалним самоуправама.
„Општина Земун је у изградњу и опремање
мониторниг сале инвестирала 20 милиона
динара“, истакао је, између осталог председник
општине Земун Бранислав Простран. Колико
се у Земуну води рачуна о безбедности ђака у
школама, илуструје податак да су готово све
основне и средње школе, али и предшколске
установе у претходној години, захваљујући
општини, добиле видео- надзор.

Председник земунске општине Бранислав Простран,

његов заменик Саша Љубинковић, начелник Одељења
за привреду, финансије и друштвене делатности Нада
Ђурић и командир Полицијске станице Земун Жељко
Бура информисали су и демонстрирали све предности
заједничког Мониторинг центра, који су удруженим
снагама изградили и осмислили уходани партнери.
Овом приликом, 11.октобра 2010. године, и пре
званичног отварања Центра за праћење безбедносне
ситуације у нашем граду путем снимака видео
надзора, аларма и покретних система који се
планирају за посебне операције, са његовим
функцијама и улогом упознати су директори земунских
основних и средњих школа.
Иако су, захваљујући општини, скоро све школе у
овој години добиле камере и видео надзор, неке су,

као ‘’Сирогојно’’ због селидбе у нови школски објекат
остале непокривене, те ће локална самоуправа
убрзо, како је обећао председник општине Простран,
обезбедити и ову установу.
На овом састанку, директори су обавезани да своје
потребе доставе Одељењу за привреду, финансије
и друштвене делатности, како би се благовремено
планирао општински буџет за наредну годину. Са
своје стране, они су захвалили представницима
општине и полиције зато што су ангажовали школске
полицајце, увели видео надзор, аларме, имају планове
за побољшање безбедности и сигурности ученика и
професора у школама, као и инвентара и имовине
и истакли да је вредан и плодотворан напор да се
најмлађи у сарадњи са полицијом и Секретаријатом за
саобраћај обуче у елементарним познавању прописа и
безбедног кретања у саобраћају.

И

нжењер саобраћаја Душан Рафаиловић отворио
је Дечју недељу у Земуну едукацијом првака у ОШ
‘’Светозар Милетић’’ о безбедности у саобраћају.
Поучни флајери, анимирани филм, дипломе за
показано знање део су овогодишње ‘’опреме’’, у
сарадњи са земунском општином.
Једном таквом часу присуствовали смо у ‘’Милетићу’’
и видели велико интересовање малишана, те су на
тестовима провере знања поуке ефикасно усвојили,
како кажу њихови учитељи.
Едукација ће важити за основце нижих разреда, а
своју законску обавезу да се укључи у ову акцију
земунска општина је испунила, каже Рафиловић.
Тако је било и прошле године, иако Законом о
безбедности саобраћаја обавеза општине није још
била регулисана.

Општина је обезбедила бежичну wireless везу у својој најближој околини, а инсталирањем
нових антена зона бесплатног интернета за грађане и кориснике би се проширила на
кориснике који би се камерама умрежили у комуникацију са мониторинг центром. За сада
та могућност за многе, посебно школе са видео надзором, значи и сигурност у сваком
тренутку када се у нон-стоп дежурном Центру укључи аларм.
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Општина и Канцеларија
за младе
У Камендину

су 19.октобра 2010.године координатор
Канцеларије за младе Бојан Бајагић и члан Већа
општине Земун Дејан Вујсић, са општинском
одборницом Весном Недовић поделили деци са
посебним потребама и социјално угроженој квалитетну
јесењу обућу.
„Није први пут да се бавимо хуманитарним донацијама.
Већ смо учествовали у опремању овог простора за рад
деце и омладине са посебним потребама и проблемима
у развоју“-подсетио је Бојан Бајагић уз обећање да ће
нових сличних акција бити још.
„Ово руководство посебно води рачуна о
најнезаштићенијима, о најугроженијима, те смо тако
за ову акцију обезбедили око 1.000 пари обуће, јер
знамо колико је родитељима данас тешко да пред зиму
опреме своју децу“- изјавио је члан Већа општине Дејан
Вујсић приликом поделе обуће у Камендину.
У име Удружења деце и омладине са посебним
потребама и сметњама у развоју „Таурунум“
дародавцима се захвалио Данило Томашевић.
Члан Већа Дејан Вујсић поновио је деци да су велики
изгледи да у најскорије време од општине добију и
компјутер за овај простор.
Земунско Друштво за церебралну и дечју парализу
делује од 1980. године и броји 140 чланова. Једном
месечно у просторијама Друштва у улици Цара Душана
57 организују се дружења, једном годишње излазак за
викенд, у сарадњи са НУ „Браћа Стаменковић“ за рад с
рачунарима оспособљено је десет полазника... Нешто
се, ипак, догађа.
Координатор канцеларије за младе Бојан Бајагић
поделио је 1. новембра 2010. године зимску обућу деци
оболелој од церебралне и дечје парализе.
Координатор Канцеларије за младе Бојан Бајагић
који је протеклих дана поделио више од хиљаду пари
обуће најугроженијим суграђанима (Удружењима
бораца, самохраних мајки, Рома) рекао је да је ова
помоћ најмање што се може учинити и да ће убудуће
навратити макар на кафу. Истовремено је упутио апел
свима онима који могу да помогну немоћнима, што је
његове захвалне домаћине гануло до суза.

Зимска обућа за
„Таурунум“ и инвалиде

„Свака и најмања помоћ је добродошла.
Родитељи ове деце и уопште категорија
инвалида оболелих од церебралне и дечје
парализе су ионако угроженији и однедавно
ускраћени за бенефиције у односу на друге,
те им свака брига, посебно она која није пуко
протоколарна и церемонијална да се обележи
Дан инвалида много значи“- објашњава и
захваљује председница Друштва Маријана
Пешић.

Јачање локалне
самоуправе
Уседишту Савета Европе у Стразбуру, у оквиру

пројекта ‘’Јачање локалне самоуправе, од 17. до 20.
новембра испред Општине Земун овом значајном
скупу присуствовала је Нада Ђурић, начелник
Одељења за друштвене делатности и привреду.
Циљ овог студијског пројекта је размена искустава,
а првенствено упознавање представника Србије са
функционисањем локалне самоуправе у Стразбуру.
Систем децентрализације омогућава локалној
самоуправи да самостално функционише, сама
обезбеђује буџет и улаже у привредни развој. Врло
важан сегмент је улагање у кадровски потенцијал,
јер стручан и обучен службеник доприноси још
бољем функционисању система.
Делегацију Општине Земун, Куршумлије, Ужица,
Сомбора, Новог Пазара и Великог Градишта
угостили су градоначелници Стразбура и Фрајбурга,
а у седишту Савета Европе Оливије Терјен и
Вилијам Масолан, администратори Одељења за
локалну и регионалну демократију.

‘’Искуство из Стразбура олакшаће свима
нама примену новог Закона о запосленима у
локалној самоуправи, јер је посебно акцентована
тема ‘’како управљати људским ресурсима’’. У
Француској се посебна пажња поклања школовању
државних службеника, о чему сведочи традиција
дуга преко 60 година’’, рекла је Нада Ђурић.

8

Срећни празници !!!
„Желим грађанима Земуна много здравља, среће, да им породице напредују
и постану богатије, како бисмо разумевањем и солидарношћу преживели
још једну тешку годину која нам предстоји.
Не очекујем да ће бити лакша, те саветујем да се уздамо у сопствене
снаге, сарадњу са органима власти, узајамну подршку, како бисмо једни
другима излазили у сусрет на заједничко добро.
Мислим да смо дорасли одговорној улози да владамо и надам се да ћемо
изоштрити слух за најугроженије, којима морамо помоћи и с њима
поделити њихове невоље, јер су нас грађани бирали зато што су у нас
имали највише поверења. У години пред нама која ће пред нас поставити
веома озбиљне задатке, верујем да ћемо то поверење оправдати“.

Дејан Матић,
помоћник председника општине
„Својим суграђанима на првом месту желим да их служи добро здрављe
i да имају посла. Волео бих, и трудићу се да са функције на којој сам,
допринесем да ове жеље буду могуће и оствариве.
Чека нас, како многи предвиђају, тежа година од претходне. Морамо је
проживети сложно, поштујући приоритете и владати се разумно.
Лично ћу бити задовољан и срећан ако успем да некоме олакшам бригу и
помогнем да реши проблем, ако докажем да сам достојан одговорне улоге
коју су ми грађани бирачи поверили.“

Славиша Топаловић
помоћник председника општине Земун

Драги грађани Земуна,
У 2010. години, која одлази, трудили смо се да на сваки начин оправдамо
поверење које сте нам указали. Преданим радом, конкретним потезима
решавали смо проблеме грађана свих делова Земуна. Настојали смо да
унапредимо живот Земуна - просвету, здравство, социјалну заштиту,
културу, економију, инфраструктуру. Надамо се да смо успели да решимо,
макар, део проблема Земуна.
У Нову 2011. улазимо са јасним идејама, отвореним путем и знамо како да
унапредимо живот Земуна.
Најискреније вам честитам предстојеће Божићне и Новогодишње
празнике.
			

Карло Квапил,
члан Већа ГО Земун

„Грађанима Земуна пуно здравља, личне и породичне среће и пуно успеха
на свим животним пољима и да нам сваки дан у 2011. години буде бар мало
бољи од предходног“, пожелео је својим суграђанима члан Већа Градске
општине Земун Душан Благојевгић.

Душан Благојевић,
члан Већа Градске општине Земун
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Срећни празници !!!
Поштовани суграђани,
У години која остаје за нама, сабирамо резултате нашег и вашег
заједничког рада, присећамо се како је било у претходним годинама и
већ сада размишљамо о томе шта је потребно чинити да унапредимо
наш Земун.
Трудили смо се да све оно што смо рекли претворимо у дела.
Покренули смо бројне пројекте за унапређење наше општине, међу
којима су најзначајнији изградња пристаништа и Аква парка, који у
перспективи могу Земун довести у сам врх туристичких центара у
Србији. Помогли смо свим школама и вртићима да унапреде услове
рада, одвели на бесплатно летовање ученике основних школа слабијег
материјалног статуса. Одговорили смо на бројне захтеве установа
и организација и омогућили им даљи рад. Били смо домаћини бројним
делегацијама из других градова и држава, градећи наважније мостове
за будућност-мостове пријатељства.
У години која долази желим Вам, пре свега, добро здравље, срећу и успех у свему што радите.
Желим и Вама и нама још бољу и чвршћу сарадњу изграђену на међусобном поверењу и крунисану
успесима. Желим да нам Земун у наредној години буде прави домаћински, напреднији и бољи град.

Олга Зорић, заменик председника Скупштине ГО Земун

Уместо честитке за Нову 2011. годину Директор Агенције ЈП Пословни
простор, Никола Докмановић нам је дао извештај рада ове агенције у
протеклој години и обећао за следећу годину наставак добрих резултата
агенције.
„Током 2010. године, у Агенцији ЈП “Пословни простор Земун” д.о.о,
из Земуна, смо дефинисали процесе, уредили и израдили комплетну
документацију према захтевима система менаџмента квалитетом по
стандарду СРПС ИСО 9001:2008, извршили обуку запослених за њену
примену и реализовали прву интерну проверу“.
Приликом мерења задовољства корисника услуге Службе обезбеђења,
запослени у ГО Земун, ЈП “Пословни простор Земун” и Пореској управи
Земун су дали следеће оцене, на питања:
Да ли Вам
радници Службе
обезбеђења
уливају
поверење ?
Како оцењујете
уредност и
изглед радника
Службе
обезбеђења?

93%

одговорило “ДА”

4,25
Просек

Када их
сусрећете
(на спрату,
рампи,..) да
ли се осећате
безбедније ?

80%

одговорило “ДА”

Како оцењујете
њихову
комуникативност
и љубазност ?

4,59
Просек

Да ли
комуницирате
са радницима
Службе
обезбеђења?
Како оцењујете
брзину и
ефикасност
њихове акције ?

89%

одговорило “ДА”

4,47
Просек

Приликом мерења задовољства корисника услуге Службе за припрему и послужење кафе и напитака,
запослени у ГО Земун, ЈП “Пословни простор Земун” и Пореској управи Земун су оцењивали:
«Асортиман понуде»; « Цену понуде»;«Изглед сервиса»;« Брзину услуге»;«Хигијену» и «Љубазност».
Општа просечна оцена задовољства корисника који се услужују из «КАФЕ-а на 1.спрату» је 4,93, а из
«КАФЕ-а на 3. спрату» је 4,27. Скала оцењивања је од 1 (не задовољава) до 5 (одлично).
На крају разговора, директро Агенције ЈП Пословни простор Никола Докмановић
нам је обећао за следећу годину:
„Дефинисали смо Програм пословања и циљеве за 2011. годину, на бази реализације у 2010. години, са
оптимизмом да ћемо реално унапредити пословне процесе за 10 - 15 %“.

ЗЕМУН
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Општина и Повереништво

На Светог архангела
Михаила

Храна за најугроженије

Простран кум славе
пензионера

„Општина Земун брине о својим најстаријим
суграђанима и ова донација је најмање
што можемо да урадимо за њих. Наша даља,
будућа подршка Удружењу пензионера
огледаће се кроз реализацију заједничких акција
и унапређењу социјалног положаја
наших најстаријих суграђана, из чијег богатог
искуства ћемо усвајати све позитивно што
нашу заједницу може водити напред“- истакао
је у свом кратком обраћању Бранислав
Простран.

П

рви пут је један председник општине ушао у
наше просторије и с нама пресекао славски колачкоментарисали су наши најстарији суграђани 21.
новембра 2010. године присуство председника
општине Земун Бранислава Пространа у својству
кума славе Аранђеловдан, коју су од ове године
почели да прослављају.
Обреду сечења славског колача у просторијама
ОО Савеза пензионера Земуна присуствовали су
председникови најближи сарадници, чланови Већа
општине: Дејан Вујсић, Милан Бојовић и Дамир
Ковачевић.
Кум је богато даривао пензионере вредном
донацијом у канцеларијском намештају и рачунарској
опреми, која ће добро доћи за бројне и захуктале
активности готово 15.000 чланова, којима је
однедавно на челу пензионисани радник земунске
општине Шпиро Безбрадица.

Председник општинског Одбора за збрињавање
избеглих, прогнаних и расељених и члан Већа
општине Дамир Ковачевић истакао је да
општина, упркос тешкој економској ситуацији
и кризи налази начина да олакша живот онима
којима је најтеже. Земун је примио око 40.000
избеглих, прогнаних и расељених и у наредној
години ће наставити да брине о њима.

Општинско повереништво за избегле, прогнане

и расељене у сарадњи са земунском општином
поделило је близу 300 пакета са храном најуроженијим
избеглицама, прогнанима и привремено расељенима.
У просторијама МЗ Батајница где је 21. октобра
2010. године владала неописива гужва, пакете тешке
22 килограма, у којима се налазило брашно, уље,
конзерве, делили су чланови Већа општине Милан
Бојовић, Славко Дошеновић, Дамир Ковачевић и
Дејан Вујсић. Истога дана, пакети су обрадовали и
најугроженије у Бусијама, док је сутрадан подела
пакета настављена у насељима Земун поље, Грмеч,
Плави хоризонти.
Члан Већа општине Славко Дошеновић подсетио је да
је у току ове године било подела грађевинских пакета,
да се очекује да пет пакета вредности од 375 хиљада
динара обезбеди „Интерсос“, а да је кључна улога
општине у овим расподелама у томе да пакет стигне
до сваког. Земуну је, поновио је Дошеновић, неопходна
социјална карта, а он је најавио у овој години још и
пакете огрева и лекова за болесне.
Милан Бојовић је истакао да је ова акција доказала да
општина брине о најугроженијима и изразио наду да ће
се за њих у најскорије време обезбедити све што им је
најнужније за живот.
Наравно, оне који су добили пакет помоћ је изузетно
обрадовала. Дуго је, кажу, није било, има скоро три
године од када су нешто добили.
Општи закључак : само кад би ове помоћи било чешће.

Нови спортски терен
у Земуну
У насељу Колонија Б у Земуну на запуштеној општинској парцели
изграђен је рукометно-кошаркашки терен. Парцела је очишћена,
земљиште је нивелисано и терен димензија 25 са 40 метара биће
ограђен, а на пролеће ће бити постављене и трибине. Завршне
радове на изградњи терена обишао је Милосав Стаменов, члан
Већа Општине Земун и том приликом нагласио да је Општина
издвојила средства за уређење овог терена, који ће моћи да се
користи не само за разноврсне спортске –рекреативне догађаје,
већ и за мини концерте и представе.
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Акција ‘’Напуни до врха’’

Акција уређења улаза у
стамбене зграде
Наставак и у 2011-ој

У Охридској улици број 1 и 9 комплетно су уређени

У Земуну, у дворишту ОШ ‘’Светозар Милетић’’

постављен је контејнер за прикупљање папира.
Рециклирањем папира, пре свега, утичемо на
очување шума, које су плућа планете, јер 1 тона
прерађеног папира спашава 17 стабала.
Овај акција се реализује у сарадњи са
Министарством животне средине и просторног
планирања - ‘’Очистимо Србију’’ и Пиреус банком.
Испред Општине Земун, као партнера у акцији,
присуствовали су Дамир Ковачевић и Дејан Вујсић,
чланови Већа Општине Земун.
Том приликом Дамир Ковачевић, изразио је
задовољство што је Општина Земун, прва
београдска општина на чијој је територији постављен
рециклажни контејнер.
‘’Ова акција симболично, али и реално утиче
на подизање свести грађана Земуна о потреби
систематског прикупљања и рециклирања отпада
уопште. Општина Земун, као локална сомуправа
спроводи Еколошки план који подразумева
озелењавање Земуна, стварање цветних оаза, али и
реализацију едукативних програма који уче свакога
од нас како се чува средина и употребљава отпад’’,
истакао је Ковачевић обраћајући се свим учесницима
у акцији, представницима Министарства животне
средине и просторног планирања, представницима
Пиреус банке, као и студентима Пољопривредног
факултета који стручним знањем и вештинама
представљају окосницу државне стратегије очувања
животне средине.

улази у стамбене зграде. Офарбана су прочеља,
врата, скинуте старе и замењене нове плочице,
промењени сандучићи за пошту, окречени зидови и
плафони, освежени гелендери, замењене плафоњере,
купљене канте за отпатке и огласне табле. Све
мирише на свежу фарбу и дезинфекциона средства.
„ Свесно смо сиву и суморну, депресивну боју
освежили у бело“-одговара на питање зашто су зидове
окречили у бело члан Већа општине Дејан Вујсић.
За ново стање у улазима станари су живо забринути,
спремни да бране ред и чистоћу, јер им нико од 1974.
године, откако је зграда усељена, није ништа понудио,
питао их, нити урадио до овог новембра када су
дочекали да општинска комисија дође, евидентира
затечено стање и предложи управо Охридску 1
за уређење. Мајстори су имали пуне руке посла и
интензивно радили. Исплатило се. Поглед на улаз
је сасвим промењен. Своје одушевљење не крију ни
Вјекослав Роца, ни бака Анђелија, ни алас из стана
број 12, који нас је као драге госте свраћао на рибљу
чорбу.
Цело приземље солитера који броји 95 станова у
Првомајској број 6 добило је нови изглед. Иако млади
молер Влада Гавриловић вредно ради свој посао,
каже да је било јако запрљано, и споља и изнутра,
и да са њим раде још тројица мајстора. На улазним
вратима опомене „свеже офарбано“, очекују се
метални сандучићи за пошту. Станари задовољни,
а Милан Марковић, председник скупштине станара
каже да овај улаз није кречен 40 година, те их је јако
изненадило када су дошли из општине, распитали
се и одмах почели да раде. Зоран Јовичић признаје
да је пријатно изненађен да све није остало само на
обећањима и нада се да ће успети лепоту и чистоћу
улаза да сачувају што дуже.
Ради се и улаз у Саве Бурића 2, који је био у изузетно
лошем стању, али се доводи у ред. Станари не крију
задовољство што их се општина сетила.

Други земунски сајам
запошљавања

У организацији Градске општине Земун и

Националне службе за запошљавање 14.12.2010.
године од 10 до 16 часова у Галерији „Икар“ Клуба
Дома ваздухопловства (Штросмајерова бр. 3)
одржан је Други земунски сајам запошљавања.
На сајму је учествовао 21 послодавац. Кандидатима
је бити понуђен посао у медицинској, машинској,
туристичкој-угоститељској, комерцијалној и другим
струкама. Радно место ће моћи да пронађу и лица
са инвалидитетом у графичкој и маркетиншкој
струци.

Почетком новембра на позив општине Земун
одазвало се око 50 председника скупштина
станара који су прихватили да учествују у акцији.
Општина је формирала комисију која ће обићи
улазе зграда и сачинити листу приоритета.
Коцка је пала на 24 улаза за које је процењено да
су најзапуштенији. С обзиром на задовољство
грађана који су акцију оценили чистом десетком,
одлучено је да се она и у 2011. години настави,
кажу за „Земунске новине“ чланови Већа општине
Дејан Вујсић и Гаврило Ковачевић.

ЗЕМУН
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16. седнициа Скупштине
Појачани напредњаци
На 16. седници Скупштине општине Земун одборници
су обавештени да је одборник СРС Стева Живановић
иступио из радикалских редова и наставља свој
одборнички мандат као самостални одборник, док је
одборник Демократске странке, Братислав Јашовић
прешао у редове Српске напредне странке.
Усвојене су одлуке о добитницима јавних признања
Градске општине Земун, која ће бити додељена
лауреатима за Дан општине 5. новембра. (Повеље
за грађанске заслуге са медаљом-заслужни грађанин
Земуна Дејану Станковићу, Калини Ковачевић, Новици
Величковићу, породици Јелић- Ју групи, Мирољубу
Мосуровићу, протојереју ставрофору Јовану Кошевићу,
Војиславу Васовићу, Драгољубу Кочовићу, Звонимиру
Биру и проф.др Стеви Пљеши, повељу о јавном
признању са медаљом-почасни грађанин Земуна
Њ.Е. господину Артуру Колу, амбасадору Израела у
Србији и повеље о пријатељству са кључем Земуна
библиотеци „Свети Сава“ и фармацеутској компанији
„Галеника“ а.д.).
У наставку седнице усвојен је извештај о раду управе
Градске општине Земун за прво полугође 2010. године.
Одборници су разрешили дужности председника
Управног одбора ЈП “Пословни простор Земун“
Драгана Вукоичића и члана Зорана Дринчевића, а на
ова места именовали Звездана Бабовића и Наду Илић.

17. седница
Извештај консолидованог
рачуна трезора
На 17-ој седници Скупштине општине Земун којом
је 29.октобра 2010. године председавао председник
Скупштине, Бранислав Тутуш, одборничка већина
је усвојила више одлука: Најпре је потврђен
мандат Недељки Ивановић, новој одборници са
изборне листе Српске напредне странке- Томислав
Николић, а затим је донета одлука о престанку
мандата Горану Ђоковићу са листе За европски
Земун- Борис Тадић, због подношења оставке.
Оставку је на истој седници поднела и Снежана
Ковачевић, а Скупштина је гласањем потврдила
престанак овог одборничког мандата.
У наставку седнице усвојен је Извештај
консолидованог рачуна трезора Градске општине
Земун за период од 1. јануара до 30. септембра
2010. године.
Скупштина је усвојила и Решење о образовању
Општинског штаба за ванредне ситуације на
територији Градске општине Земун.
Усвојена су и решења о разрешењу члана Савета
за буџет и финансије Мирослава Шутића и
именовању Младена Аћимовића за новог члана
Савета. Шутић је разрешен чланства у Савету за
развој и унапређење приватног предузетништва,
пољопривреду, сточарство, шумарство и
водопривреду, а уместо њега именован Момчило
Новаковић. На Шутићево место у Комисији за
прописе и локалну самоуправу именован је Мирко
Маринковић.
Скупштина је дала сагласност на употребу грба
општине скупштини станара зграде из улице
Мирослава Тирша.

Најполицајац и
ватрогасац
Октобар - признања за Ранковића и Мађарчића
У кабинету заменика председника земунске општине Саше
Љубинковића, 12. октобра 2010. године додељена су месечна
признања најбољем полицајцу и ватрогасцу: Жељку Ранковићу,
заменику командира ПУ Батајница и Александру Мађарчићу,
командиру Ватрогасно-спасилачког одељења Земун. У
пријатељском и срдачном разговору, домаћин и гости су се
окрепили после доделе признања.
Новембар - први пут најбољи поицајац – дама
Сваког 10-ог у месецу, те је тако било и у новембру, општина
Земун награђује најбољег полицајца и ватрогасца, на предлог
њихових старешина.
У кабинету заменика председника општине Саше Љубинковића
први пут је своје заслужено признање примила Савка Бисић,
самостални референт, запослена на административноуправним пословима Полицијске управе Земун.
За најбољег ватрогасца изабран је Бранко Боснић.
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Превентивом против
остеопорозе

Алтернативна школа
Описмењује близу куће

У насељу Плави хоризонт 22.октобра 2010. године

свечано је отворена нова алтерантивна школа за
мале Роме и њихове мајке. Сви малишани који су из
било ког разлога „испуштени“ из образовног система,
разлику ће моћи да надокнаде у једној оваквој
установи.
Пројекат Савета Египћана о оваквој школи
финансијски је одлучио да прати „Светски
савез цркава“, те је 22. октобра црвену врпцу на
изнајмљеном објекту пресекао Виталиј Ворона и
директор нове школе и председник Савета Египћана
Агим Ајра, као и директорка ОШ “Бранко Пешић“,
Јованка Стојић.
Партнери већ четврту годину спроводе овај наум
на добробит и корист деце, а CWS је показао добру
вољу да изгради посебан, наменски објекат.
„Више од 400 малишана прошло је овај програм,
а прошле године смо имали 11 мајки, које су се
описмениле заједно са својом децом. Ове године их
је за сада уписано 12, али очекујемо већи број“- каже
директорка Стојић.
Ангажовани су педагог апсолвент и васпитачице из
„Бранка Пешића“, а на отварању је срдачно дочекан
члан Већа општине Владимир Костић.

У циљу

превенције
остеопорозе,
обољења
коштаног
ткива услед
којег се оно
разређује,
кости и
скелет постају
крти и лако
ломљиви, 9.
и 10. новембра у земунској општини екипа Службе
за физикалну медицину Дома здравља Земун
организовала је дводневно снимање запослених
на ултразвучном апарату за мерење густине
коштаног ткива на пети. Заједничком акцијом Дома
здравља и општинског Одељења за привреду,
финансије и друштвене послове прегледано је око
60 добровољно пријављених службеника Општине
и на оваквом узорку утврђено да су код 12 жена и
два мушкарца утврђене промене које могу довести
до постепеног разређивања коштаног ткива и
остеопрозе. Екипа Дома здравља, којој се на челу
налазила физијатар Тамара Степић користи овај
апарат већ три године, а посебно је ефикасан за
систематске здравствене прегледе. Индикације
за снимање су критична доба - код жена у раној
менопаузи, али и за мушкарце после 70 године, код
оболелих од реуматског артритиса, оне који у првом
наследном реду имају сроднике са преломом кука
и остеопорозом, оболелих од ендокринолошких
поремећаја, мршавих особа итд. Ако се утврди
дијагноза остеопорозе, потврђује се прегледом на
„декса“ апарату, који Дом здравља у Земуну такође
поседује, и то тако што се снимају леви кук и кичма.
Своју кампању превенције остеопорозе екипа
ДЗ Земун наставиће до испуњења „квоте“ од 500
бесплатних прегледа и направљен је план да се
обаве снимања у Геронтолошком центру и сличним
установама. Преглед се може заказати у ДЗ Земун.

Општина за најмлађе Земунце

Парк у Загорској

В

елики број грађана, станара Загорске и
насеља „Меандер“ окупило се 2. новембра у
једном од центара између „кифли“ на свечаном
отварању обновљеног и реновираног дечјег
парка. Замењене су справе, офарбане ракете,
постављене нове клацкалице и љуљашке, па
су мајке и деке и баке извеле клинце у сунцем
обасјано двориште.
Малишани су једва чекали да отрче у песак, на
љуљашке и клацкалице.
„Било је тако пусто с поломљеним справама, више
смо бринули да се деца не повреде, него што смо
могли да их пустимо да се играју на отвореном“описује стање једна млада мајка.
Сада може да седи и ћаска, док се њена девојчица
безбрижно игра, мењајући справе како јој досаде.

„Општина Земун је из свог скромног буџета
успела да обнови справе које ће живот и
одрастање малишана из овог насеља, као и
њихових родитеља, учинити лепшим и срећнијим.
Настојаћемо да овакве ствари чинимо где
смо год у прилици“-истакао је пред окупљеним
грађанима члан Већа општине Дејан Вујсић.
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На Свету Петку, Дан школе
„Соња Маринковић“
Званично отворена
фискултурна сала
Н

икада се ђаци, наставници, родитељи и гости ОШ
„Соња Маринковић“ нису у бољем расположењу
састали него што су то учинили 27.октобра 2010.
године, на Свету Петку, када се и иначе обележава
годишњица рада ове школе. Према речима директорке
Јасмине Филиповић разлога за раздраганост и
задовољство је било много: 50 генерација ђака
и генерално уређена школа, са дограђеним
анексима, новим учионицама, фискултурном салом,
инфраструктуром.
И учесници у програму су изгарали од жеље да
препуну салу гостију одушеве, што је посебно пошло
за руком плесном пару који ниже тријумфе у Београду
и Србији, Исидори и Марку, који су донедавно седели
у „Соњиним“ клупама. Школарци и гости су изузетно
примили песму Љубе Манасијевића о љубави војводе
Пријезде, те им је на бис отпевао „Востани Сербие“ и
„Са Косова глас се чује’’.

Председник земунске општине Бранислав Простран

са својим замеником Сашом Љубинковићем био је
11. новембра 2010. године почасни гост Јединице
за електронска дејства или 224. Центра на дан ове
елитне војне јединице, стациониране у насељу 13. мај.
Један од најмлађих родова Војске Србије, за
електронска дејства и извиђање, практично основан
1983. године, од 1999. године има посебан значај и
третман у окриљу војних снага.
Традиционално на овај дан, командант Јединице
дочекује пријатеље из локалне заједнице, те је с
посебном пажњом пуковник Бранислав Љушић примио
и указао поштовање делегацији земунске општине коју
су чинили председник и његов заменик. После смотре,
награђени су најбољи официри у протеклој години и
одржана свечаност на којој су се припадници војске
дружили са представницима свог локалног удружења,
с којима иначе негују добре и присне везе.
Откако је 1999. године касарна Јединице добила име
по погинулом војнику Радовану Медићу, на Дан Центра
редовно су драги гости његова супруга и двоје деце из
Сомбора.

Батајница

Комплетна реконструкција
најстарије школе у Срему
Ј

една од најстаријих основних школа у Срему ‘’Бошко
Палковљевић Пинки’’, са традицијом образовног
система од 1880. године, комплетно је реконструисана.
Ангажовањем и на иницијативу МЗ Батајница, школска
зграда која се састоји из старог и новог објекта је
реконструисана и услови за рад и учење су унапређени.
Завршне радове испред Општине Земун обишао је
Милан Бојовић, члан Већа и са ђацима и колективом
школе поделио радост што је школа ‘’Пинки’’, као
најстарија образовна установа у Срему, обновљена и
што ће још генерације Батајничана у њој стицати знање.

Захвалницу школе за присуство, помоћ
и подршку добио је председник земунске
општине Бранислав Простран, као и
начелник Одељења за привреду, финансије
и друштвене делатности Нада Ђурић,
некадашњи ученик ове школе.

На свечаности у касарни
„Радован Медић“
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Обележен дан
позоришног живота
Општина Земун издвојила је средства за
израду и постављање спомен плоче посвећене
Јоакиму Вујићу.

У Земуну, 27. новембра низом догађаја обележен

је Дан посвећен позоришном животу Земуна у 19
веку. Комисија за културу Општине Земун донела
је одлуку да се тога дана обележе: два века од
првог боравка оца српског театра, Јоакима Вујића
у Земуну, у којем је био учитељ и приређивач
позоришних представа, 135 година од оснивања и
100 година од гашења прве позоришне институције
у Земуну – Земунског српског добровољног
позоришног друштва и 100 година од оснивања
прве приватне опере у Срба ‘’Код Булевара’’, чији је
оснивач и власник био Земунац Жарко Савић.
У цркви Светог Николаја служен је помен Јоакиму
Вујићу, а потом је министар културе Небојша Брадић,
открио спомен плочу која је постављена на спољном
зиду Парохијског дома Николајевске цркве, на месту
где је некада била Црквена школа, у којој је Вујић
био учитељ 1807 – 1809. Положени су и венци на
споменик оснивача Земунског српског добровољног
позоришног друштва.
У наставку програма, у Опери и театру
‘’Мадленијанум’’, приређена је изложба и промоција
књиге Милована Здравковића под називом
‘’Позоришни живот Земуна у 19. веку’’.

Испред Општине Земун овом значајном догађају
присуствовали су др Ксенија Узуновић и Милосав
Стаменов, чланови Већа Општине, многобројне
значјне личности Земуна, Београда и Србије,
професор Миодраг Дабижић - потомак глумачких
породица Дабижић и Зорић, редитељ Филип Гајић
- потомак породице Спирта, великих донатора
културног живота Земуна, професор Алојз Ујес,
управник Књажевског српског театра у Крагујевцу
Драган Јаковљевић, театролози Драгана Чолић
- Биљановски, Петар Волк, Јован Ћирилов, Мирко
Жарић и Радомир Путник, глумци Весна Станковић,
Лепомир Ивковић, Бранка Пујић, Љиљана Лашић и
Драган Јовановић.

Радост Европе 2010.

Деца из Турске гости
општине

Око 25 основаца из Истанбула који су гости

својих вршњака из Земуна у време трајања 41.
манифестације „Радост Европе“ били су гости наше
општине 5. октобра 2010. године. Овом приликом
они су обишли најстарију билбиотеку „Свети Сава“,
цркву Светог Николаја и многе знаменитости нашег
града. После обиласка, у скупштинској сали су
били гости својих домаћина са којима су разменили
утиске о виђеном.
Деца из Турске била су задовољна пријемом и
дочеком, а њих је, како су нам ближе објаснили,
после древног и богатог Истанбула, и предграђа
Јалове, одакле су они, изузетно тешко
фасцинирати. Земун им се, признају, баш свидео.

На првом стонотениском турниру
општинара

Тријумфовали Земунци

У ОШ “Стари град“ 6. новембра 2010. године одржан је Први спортско-рекреативни турнир запослених у
органима управе у стоном тенису. Поред 10 екипа градских општина (из Старог града, Чукарице, Сурчина,
Земуна, Савског венца, Гроцке, Палилуле, Вождовца и Врачара), гостовао је и тим градске управе Београда.
У финалу су снаге одмерили Земун, Стари град, Београд и Палилула, а убедљиво је тријумфовао земунски
„двојац“, по мишљењу свих учесника апсолутни фаворит, у саставу Небојша Ристић и Небојша Бркић. Турнир
чије су амбиције да гостује из општине у општину и спаја на најздравији и најлепши начин организовао је Драган
Тасић, запослен у ЈП „Пословни простор Стари град“.
Готово све окршаје пратио је члан Већа општине Земун Милосав Стаменов, који је срдачно честитао
добитницима медаља Ристићу и Бркићу. „Било би лепо да се ова традиција настави и одржи. Видећемо колико
је могуће да следећи турнир, будући да смо тријумфовали у Старом граду, организујемо у Земуну“- рекао је
Стаменов.
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16 ИНФО :
ЗЕМУН
ЗЕМУНВОДИЧ ЗА ГРАЂАНЕ

Батајница, Митраљетина2,
7870-058
Угриновци, Крњешевачка 4,
8409-542
Нова Галеника, Момчила
Радивојевића 34-36,
2100-511
Земун поље, Фрање Крча 1,
3753-818
Служба правне помоћи,
3778-473
Борачко инвалидска заштита
3778-561
Повереништво за
збрињавање прогнаних и
избеглих лица, 3778-562
Радне књижице,
3778-548
Друштвене делатности,
3778-577
Канцеларија за младе
3778-515
Канцеларија ЛЕР
3778-554
Имовинско-правни послови,
3778-503
Грађевинско-комунални
послови,
3778-518

Полицијска станица Земун,
Велики трг 2,
2811-011
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
Четврти општински суд,
Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 16,
3190-207
Судија за прекршаје Земун,
Господска 8,
2610-529
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, 2617430,
3606-606 (00-24h)
ЈКП ‘’Зеленило Београд’’
погон Земун, Марије Бурсаћ
бб,
2601-739
ЈКП ‘’Градска чистоћа’’
Земун, Угриновачка 223,
2610-722
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

Здравствене установе :

Општинска управа:

Грађевинска инспекција,
3778-582
Комунална инспекција,
3778-576
ЈП ‘’Пословни простор
Земун’’, Магистратски трг 1,
2610-369
Пореска управа - филијала
Земун, Главна 30,
2618-563
Магистратски трг 1,
3778-635

Град Београд :

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

Важни телефони :

Радно време: 8-16 часова, 1
6-18 часова - матичар и
шалтер овере
Субота 8- 12 часова - матичар
и шалтер овере

Комунална предузећа :

Градска општина Земун,
Магистратски трг бр.1,
www.zemun.rs
zemun@zemun.rs
info@zemun.rs

Култура :

Општинска управа :

Месне
канцеларије

Општина :

Канцеларија за пријем грађана : сваког радног дана
од 9 до 15 часова, соба 2, високо приземље.
Саветник председника за послове пријема и координације са грађанима
Стево Таталовић.
Број телефона: 3168 088 е-пошта : kancelarija.za.gradjane@zemun.rs

КБЦ Земун, Вукова 9,
3772-666
КБЦ Бежанијска коса,
Аутопут 26,
3010-777
Институт за здравствену
заштиту мајке и детета Србије
‘’Др Вукан Чупић’’, Н. Београд,
Радоја Дакића 6-8,
3108-247
Медицинска лабораторија
ИНЕП, Банатска 31б,
2610-126
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, Епископа
Саве Трлајића 2
3774-902
Дежурна апотека, Главна 34,
2618-582
Ветеринарска амбуланта
Земун, Новоградска 37,
2610-142
Град Београд - Градска
управа
Служба за комуникације
и координацију односа са
грађанима
Бео-ком сервис
Голсвордијева 35,
3246-796
Бесплатни позиви
0800-110-011 (07.00-22.00)
факс 3083-853
e-mail: bks@beograd.gov.rs

