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 Под покровитељством Градске општине Земун 
у дворишту ОШ „Светозар Милетић“ организовано 
је кићење 15 новогодишњих јелки. У кићењу јелки 
учествовали су малишани из предшколских установа 
„Др Сима Милошевић“ и „Дружионица, маштаоница“.
У име организатора малишане је поздравио директор 
ОШ „Светозар Милетић“ Мирољуб Мoсуровић, а 
заменик председника Градске општине Земун Саша 

Љубинковић и директор Предшколске установе „Др 
Сима Милошевић“ Јасмина Боуали-Станојковић 
пожелели су им срећне наступајуће новогодишње 
и божићне празнике. Све учеснике кићења јелки 
организатор је почастио чоколадицама и топлим 
чајем, а ученици ОШ „Светозар Милетић“ поклонили 
су малишанима лутке Деда Мраза и уручили им 
захвалнице.

Празник над 
празницима, 
рођење 
Господа 
Исуса Христа, 
обележен 
је како вера 
и обичаји 
прадедовски 
налажу, Бадњега дана у земунској општини. 
Већ у рано јутро, делегација општине Земун коју 
је предводио председник општине Бранислав 
Простран, а у којој су били и члан Већа општине 
Владимир Костић и општински одборник Душко 
Гошљевић, као и повереник за избегла, прогнана и 
расељена лица Бранко Бибић, поделили су божићне 
пакетиће 21 малишану из Колективног центра за 
привремено расељене са Косова и Метохије ‘’7. јули’’ у 
Угриновачкој улици.
Поздрављајући децу коју су обрадовали поклони, 
председник Простран је нагласио да ‘’пакетићи 
неће решити проблеме, већ стална брига и помоћ 
општине и надлежних’’. Осим што је обећао редовније 

присуство у Центру, 
председник је изразио 

пуно разумевање проблема с којима се 32 породице 
и неколико самаца свакодневно суочавају: ‘’Ја их 
одлично разумем, јер сам их и сам на својој кожи 
осетио и обећавам да ће за њих 2010. година бити 
другачија и боља’’ – истакао је Простран.
Срдачно испраћени, представници општине Земун 
наставили су прослављање Бадњег дана са 
окупљеним грађанима на главном улазу у општинско 
здање. Водицу су у кабинету председника општине 
освештали и чинодејствовали свештеници из 
земунских цркава, а потом је први човек земунске 
општине наложио бадњак и пожелео грађанима добро 
здравље, благостање и породичну срећу.
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Земунске новине

                 Драги Земунци,

крај децембра и већи део јануара обично нам пролазе у претпразничној еуфорији и 
постпразничној депресији. Тако нам промичу ствари које не би смеле да промакну јавности 
– дакле, оне које се у значајној мери одражавају на свакодневни живот грађана. 
Да се то овог јануара не би догодило грађанима Земуна, „Земунске новине“ имају обавезу 
да, макар у кратким цртама, сумирају и означе неке од одлука градских власти које на 
директан начин погађају Земунце, а за шта често Земунци оптужују општинске органе.
Зато има потребе и смисла да разјаснимо само неке од дилема и заблуда наших грађана.
Да би једна Општина могла да, поред текућих ствари и послова, уради нешто конкретно 
за напредак и побољшање квалитета живота њених грађана, она од Града мора да добије 
одређен капитални годишњи буџет, у односу на који пројектује највећи део својих    

   активности за ту годину. 
Град Београд је за 2010. годину ГО Земун определио капитални буџет у износу од 45 милиона 
динара. Та сума је, већ на око, недовољна за озбиљан развојни план активности, али посебно 
негативан и забрињавајући карактер добија када тај износ упоредимо са неким општинама које 
имају скоро 3 пута мање бирача од Земуна, а које су од Града добиле двоструко већи капитални 
буџет – нпр. општини Сурчин, са нешто више од 50 000 бирача, одобрен је буџет од 92,5 милиона 
динара!!! Отворено постављам питање – по ком критеријуму је Град Београд донео овакву одлуку? 
Рационалног одговора тешко да има, па све упућује на чисто политиканство и кажњавање грађана 
Земуна који су изабрали власт коју су изабрали, а која се не поклапа у потпуности са градском 
констелацијом. То је веома лоша порука за грађане Земуна, који ће овако скресаним буџетом, и 
поред свих напора ГО Земун да нађе средства, бити ускраћени за ствари важне за свакодневни 
живот Земунаца. 
На ово се надовезује један други проблем који оптерећује нормалан рад општине – ингеренције 
локалне самоуправе су толико смањене да је општина постала као нека писарница и дописништво 
Граду – пријем поднесака, захтева, молби..... а решење може да донесе само Град. И отуда 
потпуно разумљиво нерасположење и резигнираност грађана, који, природно, за прву и логичну 
инстанцу за решење свог проблема сматрају општину. А у пракси се ингеренције Општине и Града 
негде сударају, а негде ни не дотичу.
Тако је ове зиме, због бројних уобичајених за ово доба године, комуналних и инфраструктурних 
проблема, од замрзавања, поплава и сл. Општина, тамо где има несумњиву ингеренцију – у 
приградским деловима – Бусије, Грмовац, Угриновци, урадила све што је могла да олакша живот 
нашим комшијама, али су јој прилично биле везане руке у оним насељима која припадају градском 
подручју и за која решења може да донесе искључиво Град – Батајница, Алтина итд.
Ипак, ентузијазам и добра воља општинских служби и органа, као и лична иницијатива, која је увек 
посебна вредност, успели су да и ова зима, која још траје, ипак не оптерети живот Земунаца на 
неподношљив начин.
То је добар знак да општинска коалиција функционише и ради ефикасно, али трајно решење лежи у 
јасним разграничењима надлежности и престанку политикантског односа градских структура према 
локалној самоуправи, у овом случају ГО Земун, која се директно тиче живота људи. Јер, грађани су 
ипак најважнији.   

Јадранка Јоксимовић
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Саша Љубинковић

Владајућа већина у општинском парламенту 
формирана је на бази договора о пет принципа који у 
средиште пажње стављају потребе грађана Земуна 
и тежњу да од Земуна створимо модерну, развијену 
градску општину у којој постоје сви предуслови за 
нормалан и квалитетан живот грађана.

Шта је то најважније што је урађено у Земуну 
од формирања власти, питали смо заменика 
председника општине Сашу Љубинковића. 
Мислим да је за ово време доста тога урађено, пре 
свега на испуњењу предизборних обећања, али и на 
решавању свакодневних проблема грађана Земуна. У 
том смислу издвојио бих посете и сарадњу са другим 
општинама у Београду и Србији. Од ступања на 
дужност, успоставили смо контакте  са другим локалним 
самоуправама у циљу размене искустава, уређења 
локалне управе и реализације капиталних програма. Из 
тих посета, проистекла је нова организација шалтерске 
службе и детаљи за стварање предуслова за изградњу 
земунске марине на Дунаву, по угледу на општину 
Апатин. 

Комуникација са грађанима?
У протеклом периоду трудили смо се да као 
руководство успоставимо директан контакт са 
грађанима општине Земун ради решавања разних 
проблема који спадају у нашу надлежност. Пријем 
грађана организован је преко успостављања 
Канцеларије за пријем грађана, као и директан пријем 
грађана код председника општине, сваког другог 
петка по унапред утврђеном редоследу. У свим тим 
разговорима, трудили смо се да максимално изађемо у 
сусрет грађанима, где год постоји основ за решавање 
проблема у складу са законом.

Да ли је било пројеката и инвестиција?

Посебну пажњу у протеклом периоду посветили смо 
инвестицијама и капиталним пројектима од важности за 
ГО Земун, и у том смислу издвајам:
-обезбеђење предуслова и припрема терена за 
изградњу моста Земун-Борча.
-припрема пројекта земунске марине.
-припрема за отварање прве мобилне пијаце у Земуну 
са уређењем околине (околне фасаде, фонтана и 
преуређење постојеће пијаце).
-покретање пројекта јединственог видео надзора 
у школама, који ће бити повезан са полицијом и 
општином.
-финансирање школа на територији општине у смислу 
грађевинско-занатских радова, опремање рачунарима, 
училима и намештајем.
-праћење радова на уређењу и чишћењу ширег и ужег 
подручја  ГО Земун.

Каква је комуникација и сарадња са јавним 
предузећима и институцијама Града и Републике?
  
Свесни смо чињенице да само добром и обостраном 
сарадњом са градским и републичким службама, 
институцијама и јавним предузећима можемо 
обезбедити боље и квалитетније услове живота у 
Земуну. У протеклом периоду  трудили смо се да 
остваримо добру комуникацију и сарадњу са градским и 
републичким установама и јавним предузећима. У том 
смислу посебно бих нагласио сарадњу са:
Градским већем Скупштине града, ЈКП Водовод и 
канализација, ЈКП Градске пијаце, Дирекција за путеве 
Градског секретаријата за саобраћај, ЈКП Београд-
пут, ЈП ГСБ, ЈКП Београдске електране, Завод за 
заштиту споменика, Секретаријат за социјалну и дечију 
заштиту, Градски секретаријат за образовање, Градски 
секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Градско 
стамбено, ЈКП Инфостан, Пореска управа, МУП, 
здравствене институције у општини и граду. 

Како оцењујете рад општинске управе?
 
У  периоду који је иза нас, у складу са обећањима 
датим грађанима у току избора, радили смо на уређењу 
општинске управе ради стварања брзог и ефикасног 
сервиса грађана. Евидентна новина у том смислу је 
електронско успостављање реда пред шалтерима. 
Кадровским променама, трудили смо се да побољшамо 
ефикасност служби, а љубазност у раду са странкама је 
оно на чему посебно инсистирамо.

Порука грађанима Земуна? 

Свака општинска власт успешна је онолико колико су 
задовољни грађани који у општини живе. Због тога смо 
се определили за активну улогу у стварању услова за 
што квалитетнији живот грађана Земуна и у том смислу 
смо формирали Савет за запошљавање ГО Земун и 
Канцеларију  за локални економски  развој .
Наравно, пред нама је још пуно посла, како би Земун 
изгледао онако како смо обећали грађанима Земуна 
и за шта смо добили њихово поверење. Потпуно 
сам убеђен да ћемо на крају мандата, када будемо 
подносили извештај грађанима, сви бити поносни на 
оно што је урађено и постигнуто, а уверен сам и да ће 
грађани Земуна то умети да на прави начин оцене!

Урађено:

Повећан број и обим активности деловања ГО 
Земун и то :
-Канцеларија за пријем грађана
-Канцеларија за младе
-Послови на афирмацији Земуна као туристичке 
дестинације
-Послови везани за економски развој и целокупну 
привреду наше општине
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Заменик председника Градске општине Земун, Саша 
Љубинковић  обишао је Пољопривредни факултет 
који је највиша просветна установа на територији 
општине Земун. Састанак је одржан у декановом 
кабинету који се захвалио представницима 
општине на посети и великој и успешној сарадњи 
коју факултет и општина одржавају у дужем 
периоду. Заменик председника је нагласио да 
општина покреће акцију на организовању система 
обезбеђења свих просветних институција.
  Овај систем видео обезбеђења ће бити умрежен 
на целој територији општине и повезан са станицом 
полиције Земун. Ово је пројекат који је до сада 
урадила само општина Раковица а Земун ће бити 
друга општина на територија града Београда.
  Саша Љубинковић је обишао зграду факултета 
са огледним кабинетима и стакленик у дворишту 
пољопривредног кабинета. 

Подршка библиотеци

У суботу 26.децембра 2009. године сала у ОШ’’Илија 
Бирчанин’’ у Земун Пољу била је тесна да прими  на 
стотине малишана најосетљивије категорије: са посебним 
потребама, из хранитељских породица, социјално 
угрожених и припадника националних мањина. За све њих 
поделу пакетића, представу, Деда Мраза организовали су 
члан Већа општине Земун Владимир Костић, општински 
одборник Душко Гошљевић и члан Националног савета 
Зијадин Салихи – Зиги.

Пакетићи од општине и 
Деда Мраза 

Господин Саша Љубинковић и саветник генералног 
директора ЈП „Пословни простор“ посетили су 
земунски огранак Библиотеке града Београда. 
Ова библиотека се сматра најстаријом у Србији 
и настала је 1825. године. „Славеносербска 
библиотека земунска“ основана је од стране трговца 
Мојсеја Лазаревића који у оснивачки фонд прилаже 
145 наслова српских, немачких и латинских књига. 
Својим прилозима се касније придружују Константин 
Ракић и Василије М. Лазаревић. 
Данас се овај земунски огранак назива „Свети 
Сава“ и има највише чланова на територији града 
Београда. Заменик председника градске општине је 
честитао директору на успешном раду за који ова 
библиотека свакодневно добија похвале и признања 
иако библиотека нема довољно простора и због 
чега је била присиљена да део фонда књига уступи 
градској библиотеци.  Такође, постигнут је начелни 
договор о продужењу уговора о колективном 
чланству запослених службеника општине за 
наредну 2010. годину. 

‘’За више од хиљаду малишана чије детињство 
и одрастање није најсрећније обезбедили смо 

новогодишње и божићне поклоне. Желели смо да им 
покажемо да неко мисли и рачуна на њих у будућности, 

да им надокнадимо љубав најближих за коју су 
ускраћени, ублажимо хендикеп или неку социјалну 

неправду којој су изложени’’ – каже Владимир Костић.

Пољопривредни факултет
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За ефикаснију 
здравствену заштиту

Тако су у претходној 2009. години издвојена средства 
у укупном износу од 15 милиона динара и то за:

1. Адаптацију гинеколошке амбуланте здравствене 
станице ДЗ „Земун“ у Батајници
2. Набавку опреме за амбуланту у Бусијама
3. Поправку и санацију крова Друштва за церебралну 
парализу и дечију парализу у Земуну
4. Адаптацију улазног хола КБЦ „Земун“
5. Набавку санитетског возила за КБЦ „Земун“
6. Набавку медицинске и лабораторијске опреме за 
КБЦ „Земун“

Афирмишући значај добровољног давалаштва крви 
у сарадњи са Службом за трансфузију крви КБЦ 
„Земун“, организовали смо неколико пута акције 
добровољног давања крви, при чему је, само током 
последње акције, било више од 70 добровољних 
давалаца.
У циљу превенције од грипа изазваног новим вирусом 
грипа А тип Х1Н1, штампали смо флајере са основним 
и битним информацијама о грипу изазваном овим 
вирусом и начину заштите.
У сарадњи са привредним друштвима, омогућили 
смо постављање рампе за наше суграђане са 
инвалидитетом на улазу у зграду МУП-а Земун, те смо 
на тај начин олакшали да наше комшије на несметан 
начин могу активно да учествују у обављању 
свакодневних послова у овом државном органу.
Разумевајући значај неговања и развијања људских 
ресурса, свакако да је очување и унапрељење 
здравља становништва један од битних чинилаца 
успешног друштва. Са тим циљем ћемо и у наредним 
годинама настојати да издвајамо средства из 
буџета за ту намену, а у складу са финансијским 
могућностима ГО Земун.

др Ксенија Узуновић, 
члан Већа ГО Земун

За “Земунске” пише...

Задатак свих нас у ГО Земун је да се живот 
наших суграђана учини што квалитетнијим. 

Свакодневно радимо на унапређењу општинских 
услуга, решавању комуналних и проблема у 

инфраструктури, заштити животне средине и 
унапређењу здравствене заштите становништва. 

Настојимо да свима, а посебно најосетљивијим 
члановима наше заједнице, приближимо и 

омогућимо ефикаснију здравствену заштиту. 
И поред тешке економске ситуације, из знатно 
умањеног буџета ГО Земун се издвајају значајна 

средства за те намене.

Отворен вртић 
„ПЕТАР ПАН“ 

Чланови Већа ГО Земун Милан Бојовић, Милосав 
Стаменов као и председник МЗ Батајница Никола 
Арнаут, 11. децембра 2009. године присуствовали 
су отварању новог вртића „Петар Пан“ у Батајници. 
У вртићу борави 75 малишана у јаслама и 180 у 
вртићким групама, и то у простору од 1500 квадрата. 
Укупан капацитет овог вртића који ради у оквиру 
Предшколске установе „Др Сима Милошевић“ чине 
четири јаслене и шест вртићких група. Пратећи 
актуелну епидемиолошку ситуацију ширења новог 
грипа, руководство ПУ „Др Сима Милошевић“ је 
опремило просторију за изолацију потенцијално 
инфициране деце, како би заштитили остатак 
колектива.

Делегација општине Земун 
обишла Батајницу

“Градска општина Земун ће и надаље излазити 
у сусрет свим захтевима који се односе на 

побољшање услова боравка наших најмлађих 
суграђана“, каже члан општинског Већа Милан 

Бојовић.

Хуманост на делу
Уновогодишњој акцији добровољног давалаштва 
крви драгоцену течност дало је више од 70 
запослених и грађана у згради Земунске општине 
где је била екипа Службе за трансфузиологију 
КБЦ Земун предвођена др Весном Либек. Међу 
првима, крв је дао председник Српске напредне 
странке Томислав Николић, коме су се придружили 
функционери Земунске општине: саветници 
председника 
општине Земун 
Славиша 
Топаловић, 
Душко Тарбук, 
чланови Већа 
Милан Бојовић 
и остали. 
У изјави за 
јавност Николић 
је истакао да је 
најхуманији гест 
дати крв за туђи 
живот, а познато је и да је вишеструки давалац.
Начелник Службе није могла да сакрије 
задовољство успехом ове акције и масовним 
одзивом запослених и грађана, посебно зато што 
су у овом периоду године залихе на минимуму, а 
потребе здравствених установа повећане.
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‘’Ум царује, снага кладе ваља’’- ову народну потврдио 
је минули први Сајам запошљавања у организацији 
и под покровитељством Градске општине Земун, 
Националне службе за запошљавање и Дома 
ваздухопловства. Наиме, како сазнајемо, а могло 
се у то уверити и више стотина грађана које ни 
вејавица 15. децембра 2009. године није спречила 
да дођу у галерију ‘’Икар’’ Дома ваздухопловства 
у потрази за послом, највећи број понуда био је 
отворен за школоване и стручне. Стога је руководилац 
Националне службе за запошљавање за Земун, 
Татјана Мијушковић и закључила да је ово јединствен 
сајам, барем по феномену да послодавци не траже 
физикалце, већ раднике са факултетском дипломом.
А било их је од ‘’Нове школе’’(у потрази за педагозима, 
професорима разредне наставе, стручњацима 
друштвене струке), преко ‘’Галенике а.д’’ стандардно 
опремљене за овакве прилике, ‘’Ихис научно 
– технолошког парка а.д.“, ПП „Микс Кеопс“, „Беомекс 
холдинга“, „Имо клина“, ДП „Галовице“, „Младинске 
књиге“, „Транспорта Вождовац“, „Делта ђенерали 
осигурања“, Саобраћајно- техничке школе, ПП 
„Мега метала“, Омладинске задруге Земун, КГБ 
финанса, „Цептер интернационала“ до Агенције за 
запошљавање ‘’Тренкводер’’.

Све време трајања Сајма, од 10-16 часова у ‘’Икару’’ 
је прикупљао утиске и нова искуства председник 
Општинског савета за запошљавање и члан Већа 
општине Земун Карло Квапил.
‘’Овај први по реду Сајам запошљавања пријатно ме је 
изненадио и одзивом послодаваца и грађана, посебно 
због лошег времена. Требало је овакве сајмове 
организовати и раније, зато што одзив охрабрује да 
се са добром праксом настави, поред тога што указује 
на стопу незапослености у нашем граду. Активности 
општине на решавању проблема незапослености 
се сигурно неће завршити овим сајмом, ово је само 
почетак. Ми у Савету размишљамо о континуираној 

акцији, да, рецимо, организујемо курсеве, едукацију, 
додатну квалификацију сагледавајући потребе 
послодаваца, усаглашавајући се са привредницима и 
увезујући грађане са послодавцима“, каже Квапил.
Сајам запошљавања је око поднева посетио и 
председник општине Бранислав Простран са својим 
сарадницима. Он се зауставио крај сваког штанда, 
објаснио послодавцима да ће ускоро општина 
основати Канцеларију за сарадњу с привредом, да се 
планира оснивање и Туристичке организације Земуна, 
захвалио им се на учешћу на Сајму и пруженој шанси 
грађанима да нађу посао.
Сајам су посетили и чланови Већа општине Милосав 
Стаменов, Славко Дошеновић, Душан Благојевић, 
председник Скупштине Бранислав Тутуш и његов 
заменик Олга Зорић. За креативност у изради флајера 
који садрже образац писања CV заинтересованих за 
посао и учешће на Сајму своје волонтере је похвалио 
координатор Канцеларије за младе Бојан Бајагић.
Желели смо да забележимо и утиске грађана које су 
саветодавци из Националне службе за запошљавање 
позвали на Сајам или су дошли сами. Смиља и Верица 
Чугуровић задржале су се на штанду Имо Клина, који 
тражи хигијеничаре, без условљавања. ‘’Надамо се да 
ће нешто бити. Бојимо се само да после два месеца 
пробног рада за 16 хиљада динара не буде – нисте 
задовољили, довиђења- каже Смиља, док њена ћерка 
очекује едукацију за васпитача, када буде могуће.
Бранислава Баљака, расположеног за причу, сачекали 
смо да попуни свој CV за ПП „Микс Кеопс“: ‘’Радио сам 
у трговини ‘’Звезда’’, а кад је нови власник одлучио 
да трговину замени издавањем пословног простора, 
постао сам технолошки вишак. Годину и по дана сам 
у потрази за запослењем, али ме свугде условљавају 
годинама, а хендикеп ми је и што сам мушко’’.
Из сличних исповести издвајамо педесетогодишњег 
Демира Раћиповића. До пре две године возио је 
виљушкар у ‘’Грмечу’’, а кад је погон приватизован 
остао је на улици. У међувремену се породица увећала 
за снаху и унуку. А Раћиповић у рукама за сликање 
држи и књижицу добровољних давалаца крви у коју 
је уписано да је хуманост доказао 97 пута. У другој 
руци држи картицу којом доказује да је своје органе 
завештао онима којима ће требати. На незавидну 
ситуацију у којој је има кратак коментар: ‘’Срамота!’’
Јована Вучковић – Радин се не предаје лако: са 
дипломом Факултета за туристички и хотелијерски 
менаџмент и на постдипломским студијама и знањем 
пет светских језика она се вајка на некоректност 
послодаваца који израбљују запослене. Факултет је, 
како каже, завршила пре две године, а стални посао не 
може да нађе.
Своје утиске износе и послодавци: Зоран Шипка из 
ПП „Микс Кеопс“ тврди да ће се поштено прегледати 
сваки приложени CV, а директор ‘’Цептера’’ Нада 
Стојановић тврди да је интересовање за сараднике 
продаје и менаџере у овој међународној компанији 
задовољавајуће. 

Сајам запошљавања у ‘’Икару’’

Послодавци најзаинтересованији 
за стручњаке

Статистика
Наш саговорник из Омладинске задруге Земун 

Бата Милошевић изнео нам је занимљиву 
вишесатну статистику коју је водио на основу 

пријављивања за понуђене послове: до 30 година 
- 25 пријављених, од 30-40 се пријавило 17 и 

старијих од 40 година – 31!

Општина активно помаже суграђанима да дођу 
до посла

 ‘’Општина Земун активно ради да побољша 
квалитет живота својих грађана. У том циљу ми 
смо данас организовали први Сајам запошљавања 

у Земуну. Више десетина фирми исказало је 
своје потребе, а надамо се да ће их наредни пут 
бити и више, као што очекујемо да ће их грађани 
препознати како би дошли до посла и обезбедили 
егзистенцију себи и својој породици’’ – изјавио је 

први човек земунске општине.
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ЗЕМУНБогојављење 2010

Плаштом победника, 
председник земунске 
општине, Бранислав 
Простран, огрнуо је 
младог ватерполисту 
Николу Гогића из ВК 
‘’Земун’’ који је најбрже 
препливао раздаљину 
од 33 метра до часнога 
крста Дунавом, у којем 
је на Богојављење 
забележена 
температура воде 
од  два степена изнад 
нуле. Отац Божо 
Бакајлић, старешина 
храма Светог 
Николаја даривао 
му је часни крст у 
трајно власништво, 
а председник Организационог одбора и члан Већа ГО 
Земун,  Дамир Ковачевић, златну медаљу. Ове године су у 
хладни Дунав скочила чак 73 храбра пливача, међу којима и 
Московљанин Василиј Боровљев. По тринаести пут, откако 
је после ослобођења обновљено светковање Богојављења 
и враћен обичај да се храбри пливачи доказују у вери 
пливањем за крст часни, у воде леденог Дунава 19. јануара 
2010.године, скочио је Славиша Ивановић, старешина 
Свебора и троструки освајач амајлије непроцењиве 
вредности и значаја (1998, 2000. и 2002. године). Пети пут 
су заједно запливали отац и син Томић. Срђан је иначе 
одборник у земунској скупштини.
Више хиљада грађана који су заједно са свештенством 
и руководством земунске општине, као и Свебором, 
присуствовали светој литургији у цркви Светог Николаја,  
формирали су литије, на чијем је челу ишло 1.500 деце 
земунских основних школа. Свечаност је настављена 
ког летње позорнице на кеју коју је увеличала  глумица 
Љиљана Лашић, извођењем песме ‘’Србија’’ и гуслар 
Жељко Чуровић, одломцима из познате народне песме 
‘’Женидба Мрњавчевића’’. О Богојављењу је казивао 
старешина цркве Светог оца Николаја Божо Бакајлић. 

Он је истакао да се уз благослов митрополита 
Амфилохија и у част почившега патријарха Павла 
одржава овогодишње надметање. Значај освећења 
воде, посебно текућих вода је у светој тајни крштења 
и на Богојављење где су све реке у ствари Јордан, у 
којој је пре много лета Јован крстио Христа.
Да ову симболику народ поштује и познаје било је 
јасно у призору крај Дунава, где се окупило више 
хиљада грађана да, заједно са својим духовним и 
локалним руководством, бодри смеле пливаче.
Упорно игнорисање освећења Дунава у Земуну и 
богојављенског купања у електронским и штампаним 

медијима овога пута се наставило, али није бацило сенку 
на величанствено, традиционално светковање које је пре 
пуних 13 година управо на овим водама, после паузе од 51 
лета, обновљено . 
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Као и увек, ђаци, родитељи, пријатељи и управа ОШ’’Лазар 
Саватић’’ у Земуну обележили су и прославили школску славу 
Савиндан, на понос свом славном претку просветитељу и 
утемељивачу српске школе и цркве. 
Приказујући најбоље што српство има, креатор програма 
светосавске академије емитовао је спот ‘’Плава тачка’’, 
преносећи поруку да Војаџер 1, вештачка летелица и 
најудаљенији објекат начињен људском руком у свемиру, 
носи између 55 и запис на српском језику. Следили су 
цитати о светоме Сави академика Матије Бећковића, Бранка 
Миљковића, Васе Чајкановића, мисли Блеза Паскала, а 
о значају светосавља од великог просветитеља до Кнеза 
Лазара говорио је гост школе и књижевник Драган Лакићевић.
Школа је и ове године издала споменицу ‘’Звоно школско- 
звоно светосавско’’, духовну сликовницу светковања Светог 
Саве у ‘’Лазару Саватићу’’, како је истакао директор Илија 
Јовичић. Потом је поделио захвалнице заслужнима за развој 
и унапређење услова рада, међу првима члану Већа Градске 
општине Земун Ксенији Узуновић. Градска општина Земун 
је, наиме, како сазнајемо, помогла да се уреде учионице и 
простори школе.

Свети Сава

Српска православна 
црква празнује Саву као 
светитеља 27. јануара 

по грегоријанском, 
односно 14. јануара по 
јулијанском календару. 
Празник Светог Саве, 
Савиндан, обележава 

се као школска слава у 
свим школама у Србији. 

Такође се обележава 
и спаљивање моштију 

светог Саве.

Градска 
општина Земун, 
уз подршку 
земунских 
угоститеља и 
привредника, 
на Савиндан 
угостила је 
драге госте из 
Петрограда, 
омладински 
црквени хор 
Св. Јована 
Дамаскина. 
Домаћин гостима из Русије, Њ.Е. амбасадору Руске 
федерације у Београду Александру Конузину, председници 
Друштва српско-руског пријатељства Ивани Жигон и 
уваженим званицама био је председник Градске општине 
Земун Бранислав Простран са сарадницима. Овај 
прослављени хор, заједно са ансамблом Косовски божури, 
учествовао је на Светосавској академији која је уприличена 
поводом школске славе Свети Сава. Посета хора Св. 
Јован Дамаскин је плод активности Друштва српско-руског 
пријатељства. Пријатељи из Русије након посете Београду 
и Земуну, концертима у Штрпцу и Косовској Митровици, 
обрадоваће Србе на Косову и Метохији.
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  Председник Градске општине Земун Бранислав 
Простран обишао је још једно градилиште у низу 
које финансира и организује општина Земун, пут 
у дужини око 500 метара који води поред будућег 
вртића и цркве Ђакона Авакума са једне стране 
улице и стамбеног насеља са друге стране улице. 
„Ово смо обећали у предизборној кампањи и ево то 
сада и остварујемо“ укратко и скромно без великог 
хвалисања рекао нам је председник општине. У 
присуству свештеника и грађана који живе у овој 
улици са председником општине ово градилиште 
од самог почетка обилази и помно прати члан Већа 
Дамир Ковачевић.

Градска општина Земун је издвојила средства за 
чишћење канала, пробијање ћуприје и испумпавање 
воде у Улици Миленка Павловића у Батајници, као и 
у насељу Шангај.Ове две локације су најкритичније, 
а изведеним радовима биће ублажене последице 
недавних поплава и решен проблем плављења улица 
у будућности.

Уклоњена депонија смећа

Асфалтирање улица

Саниране поплаве

Нове водоводне цеви

 Захваљујући општини Земун житељи насеља 
„Школско добро“ у Земун Пољу добиће нову 
водоводну мрежу. Багери фирме ЛБМ „Грађевинар“ 
припремили су у Сланкаменачкој улици 260 метара 
канала за постављање нових водоводних цеви.
Када ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 
постави хидранте, житељи овог дела Земун Поља 
моћи ће да се прикључе на нову водоводну мрежу.

 „Већ дуги низ година Земунпољци имају проблем са 
рачунима за воду који су знатно већи од потрошње. 
Нема сумње да су томе допринеле старе порозне 

цеви које ћемо заменити захваљујући доброј сарадњи 
са градским водоводом и канализацијом. 

Г.О. Земун је издвојила потребна средства како би 
радови што пре били завршени“, каже Владимир 

Костић, члан Већа општине Земун, који је обишао 
градилиште

Алти
на

Земун ПољеОпштина Земун организовала је уклањање смећа 
из подрума стамбене зграде у Бихаћкој улици број 8 
у Батајници. На позив станара ове зграде из насеља 
Црвени барјак, општина Земун је издвојила средства, 
а акцијом изношења смећа руководио је члан Већа 
Градске општине Земун господин Милан Бојовић. 
  „Наша суграђанка која живи у овој згради, годинама 
је скупљала смеће и слагала у подрумским 
просторијама ове зграде. На нашу жалост ово није 
први и једини случај да наши суграђани скупљају 
смеће и слажу га у станове, подруме или дворишта. 
Општина Земун је спремна да реагује у оваквим 
ситуацијама, али су јој често руке везане јер на 
приватни  посед не може ући без судског решења“, 
rекао нам је Милан Бојовић, члан Већа.   

Бата
јниц

а

Градска општина Земун у улици Љиљане Крстић у 
насељу Алтина организовала је испумпавање воде 
која се задржава на коловозу услед падавина и 
отапања снега. Да би се што пре санирао овај горући 
проблем житеља Алтине ангажована је механизација 
и цистерна  како би се испумпала вода. Током 
дводневне акције испумпано је 35 цистерни воде. 
ГО Земун у наредном периоду наставиће са 
радовима на изградњи дренажних канала као 
прелазног решења до канализационе мреже. Ово је 
још једна у низу акција, које у континуитету спроводи 
Градска општина Земун, како би се на терену 
решавали проблеми са којим се грађани сусрећу .

Алти
на
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Градска општина Земун је током протекле 
године издвојила знатна средства за решавање 
инфраструктурних проблема, посебно за 
реконструкцију улица. Осим централних земунских 
улица, реконструисане су и улице у све четири 
месне заједнице: Земун Поље, Батајница, Галеника 
и Угриновци.
На иницијативу грађана насеља Грмовац, извршено 
је насипање улице Грмовац, 19. Нова. На овај начин, 
грађанима је олакшано кретање и омогућен приступ 
колима хитне помоћи, имајући у виду чињеницу да 
у овом делу улице живи велики број породица са 
малом децом, као и 4 особе са инвалидитетом, од 
којих су 2 у колицима. 
Градска општина Земун улаже велике напоре да 
олакша услове живота грађана овог дела Земуна. 
И ове године планирана су знатна средства за 
насипање осталих улица овог насеља .

Општина Земун је до сада давала максималан 
допринос изградњи и санацији верских објеката. 
Председник општине је обишао радове на 
асфалтирању приступа и окружења цркве Светог 
Илије у насељу Грмовац. Изградња ове цркве је 
почела средствима из буџета општине Земун. 
Председник Градске општине Земун, Бранислав 
Простран, нагласио је да ће општина наставити 
да испуњава сва дата предизборна обећања: „Ово 
насеље је далеко од центра Земуна, али овом 
акцијом показујемо да општина Земун мисли на све 
своје суграђане подједнако, без обзира да ли су у 
центру или на периферији града. Грађани Грмовца 
могу очекивати даљу помоћ и развој овог насеља“.   

Грмовац

Насипање улица Уклањање дивљих 
депонија            

Комунални ред

На иницијативу Градске општине Земун, 9. 
децембра 2009. године, покренута је акција чишћења 
око 500 кубика смећа које је у протеклом периоду, у 
дужини од чак 300 метара, бачено дуж регионалног 
пута Батајница-Добановци ка Угриновцима. 
Акцији чишћења дивље депоније присуствовао је 
председник Градске општине Земун Бранислав 
Простран са својим сарадницима: помоћником 
председника ГО Земун Славишом Топаловићем 
и члановима Већа ГО Земун Миланом Бојовићем, 
Милосавом Стаменовим, Славком Дошеновићем, 
Владимиром Костићем и председником МЗ 
Угриновци Зораном Туфегџићем. „Недопустиво 
је да се оваква депонија и даље шири у близини 
ауто-пута, стамбених објеката и викенд насеља. 
Зато смо на овом потезу поставили табле које јасно 
показују да је забрањено бацање смећа поред 
пута. Успостављање комуналног реда и хигијене је 
један од важнијих задатака који ћемо спроводити 
и надаље“, каже помоћник председника ГО Земун 
Славиша Топаловић. Градска општина Земун истим 
темпом наставља даље - ускоро ће бити уклоњена 
и депонија величине 700 кубика која се налази 
у Партизанској улици, како би се на том потезу 
направио пут који ће повезати Угриновце са Земун 
Пољем.

Председник Скупштине општине Бранислав Тутуш 
обишао је радове на рашчишћавању депоније 
смећа која је направљена на излазу из Батајнице 
према Дунаву. Овај део је постао дивља депонија 
иако се налази поред пута који води према једином 
излетишту – плажи коју Батајница има. Уклањањем 
ове депоније општина Земун испуњава дата 
обећања да ће увести комунални ред на целој својој 
територији.

Угри
новц

и

Бата
јниц

а

Грмо
вац

Грмо
вац

Алти
на
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Џудо клуб ‘’Јуниор’’, иако је за 13 година постојања 
и рада мењао адресе, махом најмлађе учи џудо 
бацањима и једној племенитој борилачкој вештини, 
како своју мисију председника и тренера схвата 
Стојче Дамоски. Будући професор физичке културе, 
тренинге прилагођава узрасту и настоји да малишани 
стекну општу и специфичну кондицију за бављење 
овом вештином. Вежбама обликовања у уводном 
делу тренинга исправљају се деформитети стопала, 
кичме и стиче навика правилног држања тела, док се 
у главном делу тренинга уче технике у стојећем ставу 
и партеру кроз широк спектар елементарних игара. 
Напреднија деца имају прилику да се такмиче на 
међународним и домаћим турнирима.
Џудо клуб ‘’Јуниор’’ организатор је Међународног 
меморијалног џудо турнира који се шест година 
одржава почетком октобра. Ове године у СЦ 
‘’Шумице’’ учествовало је више од 250 такмичара из 
30 српских клубова.
Стојче Дамоски своју децу води на оне турнире на 
којима су им шансе реалне. На турниру ‘’Милић 
Рашовић – Миго’’ у конкуренцији млађих пионира 
Лазар Неквасил освојио је бронзу. На турниру 
‘’Жељко Николић’’ у Бечеју полетарац Лука 
Чачић освојио је треће место. Бронзу је потврдио 
и у Прокупљу. Иначе, школа џудоа биће и на 
припремама током јануара на Дивчибарама. Клуб има 
секцију у Борчи и СЦ ‘’Милан Гале Мушкатировић’’.

Џудо клуб ‘’Јуниор’’

У Земуну тренутно ради у СЦ ‘’Бараћ’’ у Шевиној 
16. Окупља дечаке и девојчице предшколског 
и школског узраста, од пет до 12 година, а 

тренинзи се одржавају уторком и четвртком од 
19 – 20 и суботом од 10 до 11 часова.

Спорт : 

Попусти да би победио!

ЗЕМУН

        Након вишечасовних елиминационих мечева, 
заменик председника Градске општине Земун 

Саша Љубинковић наградио је најбоље пехарима. 
Турнир је освојила екипа земунског Хотела 
„Златник“, друго место је припало Покрету 
ветерана, а треће екипи СПС-а из Гроцке. 

Председник организационог одбора турнира 
Александар Кораћ за најбољег стрелца прогласио 

је Николу Рнића, а за најбољег играча Озрена 
Радовановића, који су играли за екипу Хотела 

„Златник“.

Фудбалска репрезентација Градске општине 
Земун 14. децембра 2009. године учествовала је 
на Другом хуманитарном турниру у малом фудбалу 
„Бранко Пешић 2009“. Организатори турнира су 
Социјалистичка омладина Земуна и Клуб младих 
Земуна који су ове године покренули акцију са идејом 
да фудбалске екипе својим учешћем обезбеде 
потребна средства за новогодишњу донацију 
Специјалној школи за децу са оштећеним видом 
„Вељко Рамадановић“.
На турниру су учествовале фудбалске екипе 
општинских одбора Српске напредне странке, 
Демократске странке Србије, Социјалистичке партије 
Србије, Јединствене Србије и других политичких 
партија, представници удружења грађана и фирми 
из Земуна, а са трибина су их бодрили заменик 
председника Скупштине Градске општине Земун 
Олга Зорић, помоћник председника Градске општине 
Земун Душан Тарбук и саветник председника Градске 
општине за послове пријема и координацију са 
грађанима Стево Таталовић.

Петопарац у Пинкију

Хуманитарни турнир 
у малом фудбалу 
„Бранко Пешић“

Мила Лацковић, директор МШ 
‘’Коста Манојловић’’

Са насловне стране.....
Ученице ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ 
оствариле су велики успех у одбојци победивши 

вршњакиње из осталих школа у Београду. 
Прво место су најпре освојиле у конкуренцији 
основних школа Земуна, а онда су постале и 

шампионке Београда у одбојци.  
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Један од светлих симбола 
Земуна је и Музичка школа 
‘’Коста Манојловић’’, 
прослављена по бројним 
уметницима које је однеговала. 
Споменимо само неке: 
Стефан Миленковић, Немања 
Радуловић, Мила Богдановић, 
Мина Закић (која је на 
Московској музичкој академији 
са свега 11 година!), Марко 
Јосифоски, Милан Карановић ( 
на Бечком конзерваторијуму), 
Александар и Светлана 
Сердар, Лидија и Сања Бизјак, 

Јасмина Трумбеташ – Петровић. Иза вишедеценијског 
рада врсних педагога стоје медаље, плакете, махом 
прва места на свим међународним смотрама. И развој.
Директор школе од 1995- е, дакле четрнаесту годину 
или много, много мандата, речено језиком политичара, 
је дугогодишњи професор клавира у овој установи, 
госпођа Мила Лацковић.

З. Н.: Kако доживљавате овај јубилеј?
Мила Лацковић: Као изазов на који одговарамо храбро, 
идејама. Тако је школа успела и почела и стигла до 
овога што је данас, име у свету музичког образовања. 
Наш јубилеј који обележавамо у децембру, показујући 
све што смо постигли и што знамо и умемо, значи 
пуно годишњица: поред почетка рада школе 1939–е, 
пре седам деценија и 60 година од смрти Косте 
Манојловића чије име носи, затим 30 година од 
отварања средње школе и ове 2009 – е, сада већ 
као највећа музичка школа у Србији први и једини 
отварамо школу за музичке таленте. Од ове школске 
године она ради по програму за музичке таленте, што 
значи шансу за квалитетније  и боље образовање, 
индивидуални и интензивнији рад, сусрете са 
уметницима, на жалост, до даљег само за гудаче, 

а касније – видећемо, зависно од спонзора школе. 
С обзиром на врхунске резултате, у име талената 
позивам све партнере школе из локалног окружења да 
подрже ширење овог начина образовања и на друге 
одсеке и смерове.

З. Н.: Посао који ће радити Школа за таленте 
радили су агенти из иностранства, како ће сада 
то изгледати?
Мила Лацковић: Покушај да са талентима развије 
посебан програм у Ћуприји није успео и ми смо 
га иновирали и унапредили. Видећемо како ће то 
изгледати, на који ће начин изузетно талентована 
деца бити усмеравана на нас из других школа, али 
ће их овде чекати интензивни програм и по томе 
смо јединствени. Претходни јубилеј дочекали смо са 
новим одсеком за музичку продукцију. Међу реткима 
већ тридесет година музички образујемо слепу и 
слабовиду децу, штампамо музичку литературу 
на Брајевом писму и издали смо око 20 уџбеника. 
Школа за таленте отвара могућност да Музичка 
школа ‘’Коста Манојловић’’ добије статус уникатне 
школе у Србији, а тиме у перспективи и чланство у 
Европској конференцији за високе вредности. А што се 
образовања талената тиче, моћи ћемо да пружимо све 
оно што и угледне стране школе у којима наша деца 
стичу име. 

На свечаној академији поводом вредног јубилеја 
школе у ‘’Мадленијануму’’,  4. децембра 2009. 
године, виђен је и гост из земунске општине, 
заменик председника општине Саша Љубинковић. 
Импресиониран оним што су извели ђаци и некадашњи 
ученици ове школе, обећао је пуну помоћ општине у 
свим пројектима. Филхармонија је наступила на два 
концерта, одржана 9. и 12.децембра 2009. године, тако 
да је крај године у Земуну обележио заиста значајан 
јубилеј најпознатије образовне институције у нашем 
граду.

Више јубилеја у једном 

Мила Лацковић, директор МШ 
‘’Коста Манојловић’’

Разговор с поводом: 
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Академик кога је прославила 
труба

‘’Ово је можда јединствен случај у Европи 
да се нешто тако уради, јер овде практично 
не постоје приватна позоришта, а камоли 

још да се дају поруџбине композитору. У 
Француској, где иначе живим, држава, тачније 
Министарство културе, евентуално наручује 

дела од композитора, и то од проверених 
аутора. Не догађа се често да приватно 

позориште једном ствараоцу да потпуно 
одрешене руке у епохи неслободе’’, каже 

академик Јевтић.

Манифестације:
Светска премијера опере 
‘’Мандрагола’’ у ‘’Мадленијануму’’

Половином децембра у ‘’Мадленијануму’’ је заказана 
светска премијера Макијавелијеве ‘’Мандраголе’’ са 
музиком академика Ивана Јевтића, од кога је Мадлена 
Цептер наручила оперу на ову тему. Био је то сасвим 
довољан повод да са академиком Јевтићем, који живи и 
ради на релацији Београд – Париз, разговарамо о овом 
пројекту.
Је ли било пуно посла, да ли је популаран и извођен 
Макијавелијев текст захвалан за компоновање - питали 
смо академика Јевтића.
‘’Стихове је адаптирала Весна Миладиновић – био је то 
изузетно деликатан и тежак посао. Као прави маратонац 
за годину и три месеца написао сам партитуру за клавир 
и гласове и оркестар, 550 страна! Тешко је то само 
исписати, а не и осмислити. Не знам да ли бих се усудио 
да се примим још једном овако тешког и одговорног 
задатка.’’
Аутор је одвојено слушао пробе и ‘’упевавање’’ и 
‘’уигравање’’ извођача. Износи нам своје утиске:
‘’Задовољан сам, мислим да ће бити лепо. То је 
инспиративна комична опера. Надам се да Мадлена 
наставља своју успешну селекцију хитова. Оркестрацију 
изводи мало увећан камерни оркестар, али је она 
пуна ефеката, обрта, хармонски, музички језик којим 
певачи певају је пун изненађења и то ће деловати врло 
освежавајуће на публику. Свако ради свој део посла, 
целина ће се склопити на генералној проби.’’
Академик Иван Јевтић очекује да ово дело гостује и у 
иностранству.
Круном својих сто опуса сматра ову оперу. Музика 
академика Јевтића изводи се у целом свету. Написао 
је концерт за све инструменте, најпознатија су и 
најизвођенија два концерта за трубу, јер трубачи, како 
каже, немају много концерата за свој инструмент. ‘’Труба 
ме је прославила у свету, али ме је све водило ка 
опери’’, каже Јевтић.

Изложбе
Драган Хајровић
Изложбени простор Старе капетаније је у току децембра месеца за 
госта имао академског сликара Драгана Хајровића из Зрењанина. 
 На изложбеном простору уметник обједињује цртеже-слике 
конципиране као групни приказ, инсталирани и међусобно 
анимирани у галеријској поставци. То су апстрактно асоцијативни 
записи из личног визуелног и духовног инвентара, ликовно 
оживљени тако да комуницирају међусобно.  

Оливера Нинчић - Стара капетанија
Рад КРАЉИЦЕ је низ од 34 лица исте особе насталих од листова 
празилука, комбинована техника, сушено-квашено упућује на 
дијалог са собом и између себе. Лица су огледало. Матрица 
маске са лица је прелаз биљке од реалног ка ирационалном. 
Трансформација живе биљке ка неживом свету је трансформација 
жене од неживе свести до животног прображаја у ритуалу.   

Изложба слика у холу општине
Уметничко удружење- Слободна сликарска колонија Кеј Земун, 
одржала је малу продајну изложбу у холу општине Земун. Ово 
удружење има преко 120 чланова а своје радове су изложили 
следећи сликари: Стева Карапанџић, мр Миодраг Елезовић, Сања 
Станковић, Мира Бановић, Зоран Басарић, Живан Калановић, 
Наташа Радоја, Роберт Ковачевић и Данијел Савовић.  
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Плакета ГО Земун
Теодор Тоша Апостоловић умро је 1810. године 
а његово дело живи међу Земунцима више од два 
века. За живота је изградио цркву – манастир Светог 
Архангела Гаврила који се налази у Земунском парку.  
Ретки су становници Земуна и Београда који нису 
чули за улицу Тошин бунар. Некада је то био једини 
пут за тадашња села Бежанију, затим Сурчин па све 
до Прогара. Мочварни терен раздвајао је ова села од 
Земуна тако да је пут направљен у подножју лесне 
заравни која се и данас пружа све до Сурчина. 
  Земунци су овај пут звали „Пут за Бежанију“ а 
настављао се на Бежанијску улицу све док Теодор 
Тоша Апостоловић није направио чувени бунар поред 
пута.  Путници намерници су радо правили паузе код 
овог бунара. Врло брзо ово место је постало омиљено 
излетиште и место окупљања становника Земуна и 
околине. Тоша је на падинама лесни заравни имао 
винограде, а ово земљиште је после своје смрти 
завештао цркви. Врло брзо по изградњи бунара 
грађани су ово место назвали Тошин бунар тако 
да се и назив пута врло брзо одомаћио као улица 
Тошин бунар. Није нам познато од када се овај назив 
званично користи, али је сигурно био присутан још за 
време док је Тоша био жив. Највећи број назива улица 
по именима људи је током времена више пута мењан, 
а ова улица је то доживела само једном и то за време 
Другог светског рата када је од стране Немаца добила 
назив Герингова. 
  Следеће 2010. године навршава се 200 година од 
смрти Теодоре Тоше Апостоловића и 200 година како 
ова улица има овај назив. Постоје старије улице, али 
са различитим пореклом имена  као што су Орачка и 
Бежанијска.  

У току свечаног дела Годишње скупштине 
Удружења књижевника Србије одржане 26. 
децембра 2009. године у општини Стари град, писци 
су одали пошту својим преминулим колегама у 2009. 
години, међу којима песнику Драгомиру Брајковићу, 
Вуку Милатовићу, Милету Недељковићу, Роксанди 
Његуш, Слободану Данку Поповићу, Ољи 
Ивањицки, Милораду Павићу.  
Посебна признања писци су у знак захвалности 
за помоћ у одржавању традиционалних 46. по 
реду Међународних књижевних и сусрета песника 
доделили организацијама, удружењима, органима, 
предузећима. Неколико повеља завршило је у 
рукама наших суграђана, најпре Градској општини 
Земун за помоћ и гостопримство у организацији 46. 
Међународног песничког митинга председник УКС 
Срба Игњатовић уручио је члану Већа општине 
Земун Ксенији Узуновић.  Испред ТЦ Земун повељу 
је примио Славко Дошеновић. Повеља је припала и 
галерији ‘’Икар’’, а примио је пуковник Саша Олуић.
Није заборављен ни оркестар полиције који је 
увеличао велики поетски митинг одржан септембра 
2009. године на земунском кеју. Повеља је 
завршила у рукама диригента Дејана Станојевића. 

Црква(манастир) Светог Архангела Гаврила 
коју је саградио Теодор Тоша Апостоловић

200 година Тошиног бунара

Улице Земуна...

Повеље за животно дело добили су 
Александар Петров, Жарко Команин, 

Радосав Војводић и Радован Маринковић, 
а овогодишњи равноправни лауреати 

престижне награде ‘’Милан Ракић’’ су Ђоко 
Стојчић за песничку збирку ‘’Хеленски 

богови’’ и песник и сликар Предраг Бајо 
Луковић за наслов ‘’Демон и лепота’’.

Удружење књижевника 
Србије

Градска општина Земун, уз помоћ Комесаријата за избеглице Републике Србије,  обезбедила је 
средства за помоћ у грађевинском материјалу за побољшање основних услова становања избеглих и 
интерно расељених лица на својој територији. Право на помоћ могу да остваре породице избеглица, 
лица која су укинула избеглички статус и интерно расељена лица смештена у неадекватном смештају 
на територији Градске општине Земун. О условима Конкурса сви заинтересовани могу се информисати 
у Повереништву за збрињавање избеглих и прогнаних лица ГО Земун, на званичном порталу Градске 
општине Земун, као и у Месним заједницама Батајница, Земун Поље, Галеника и Угриновци. 
Заинтересовани грађани могу поднети пријаве са потребном документацијом најкасније до 25.02.2010. 
године, а одлука Комисије за доделу помоћи у грађевинском материјалу о избору корисника помоћи 
биће објављена након истека законског рока на сајту Градске општине Земун, као и на огласној табли. 

Конкурс за помоћ избеглим и интерно 
расељеним лицима



ИНФО :

Градска општина Земун, 
Магистратски трг бр.1,

www.zemun.rs
zemun@zemun.rs

info@zemun.rs

Радно време: 8-16 часова, 1
6-18 часова - матичар и  

шалтер овере
Субота 8- 12 часова - 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

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

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

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, 2617-

430,
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

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
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 :

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
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ВОДИЧ ЗА ГРАЂАНЕ


