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Уводник

Бранислав Простран, председник ГО Земун

Драги грађани,

Овог месеца обележавамо успешну прву годину

рада наше коалиције у oпштини Земун. Могу да
вам кажем да је била напорна година, али да
смо ухватили добар залет и да ће свака следећа
бити напорнија. Јер, ми планирамо да радимо
само више и само боље. Како бисмо оправдали
поверење које сте нам дали и да би свако од
нас, почевши од мене, па до сваког општинског
функционера и службеника, независно од
страначке припадности, могао да вас погледа у
очи и буде сигуран да је урадио нешто у вашу
корист.
Бити на челу општине Земун за мене и моје
сараднике је пре свега велика одговорност,
али и изазов.
У овој првој години, приоритет смо ставили на
бригу о људима. Отворили смо Канцеларију за
младе да бисмо створили боље услове за њихову
сигурнију будућност.
Отворили смо Канцеларију за пријем грађана где сви грађани Земуна могу да дођу,
да изнесу свој проблем и дају нам своје сугестије. Мислим да смо многима успели да
помогнемо да реше неке од својих проблема, а надамо се да ћемо и свима осталима
наћи начин да помогнемо.
Поставили смо прозивни систем у пријемној канцеларији како се не би чекало у дугим
редовима, а намера је да се још више ради на модернизацији општинске управе.
Много тога смо урадили на унапређењу комуналних проблема, побољшању
инфраструктуре у земунским насељима – и у Земуну, и у Бусијама, Угриновцима,
Алтини, Земун пољу, Грмовцу, Батајници, Плавим хоризонтима....
Планирамо формирање индустријске зоне за привлачење домаћих и страних
инвеститора, што ће довести до отварања нових радних места, а самим тим до бољег
и квалитетнијег живота за све грађане Земуна.
Наша општина има изванредне могућности за развој у области туризма. Због тога смо
покренули значајне инвестиционе пројекте. Земун је пре више од 200 година имао
пристаниште које су користили велики бродови, а данас га нема. Како би данас био
отворен према Дунаву, желимо да урадимо пристан и марину и омогућимо долазак
домаћих и страних туриста.
Мислим да смо већ у овој првој години показали да и коалициона власт може успешно
да ради и функционише, ако је руковођена заједничким циљем и решена да ради у
корист грађана. Уз мало воље и много рада, наш Земун може изгледати пуно лепше.
На путу развоја и унапређења наше локалне заједнице доста тога нам тек
предстоји.
Сви заједно, са јасном визијом, добром намером, много радног елана и међусобне
солидарности, можемо да од нашег Земуна направимо још лепше место за живот.
Настављамо да радимо.

Срдачно,
Ваш
Бранислав Простран
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Локални акциони план
за избегле и расељене у
Земуну

Локални акциони план (ЛАП) за унапређење положаја

избеглих и интерно расељених лица у Градској општини
Земун 2010 – 2014. године je документ који изражава
дугорочна опредељења локалне самоуправе да
побољша услове живота и могућности за интеграцију
избеглих и интерно расељених лица (ИРЛ).
Председник Градске општине Земун, Бранислав
Простран је тим поводом изјавио: „Од избијања
ратних дејстава и сецесије бивших република СФРЈ,
1991. године, према расположивим подацима из
Повереништва за избеглице на подручју територије
општине Земун у протеклих 19 година боравило је око
48 000 избеглих, прогнаних и интерно расељених лица.
Сама бројка говори да је Земун био, јесте и остаће
отворен град за све оне чију судбину по ко зна који
пут кроје други моћници. Земун је примио под своје
окриље сва расељена лица која су у њега долазила,
а касније и прогнана. Врло брзо су формирана
планска насеља, 1997. године, и то: Грмовац, Бусије,
Плави Хоризонт, Угриновци (део), са више од 5 000
грађевинских парцела. Као резултат такве визионарске
улоге, данас имамо комплетна насеља са по више
хиљада становника и сачувану избегличку популацију.
Они су бескрајно захвални, а ми смо у обавези
довршетка започетог задатка и заокруживања целовите
инфраструктуре у тим насељима.
Такође наглашавам да ћемо предузети све што је у
нашој могућности да се популација младих избеглих и
интерно расељених лица што лакше едукује, образује,
запосли и интегрише у постојећу средину, како би
лакше превазишли посттрауматске последице ратних
разарања. Управо то је и главно тежиште нашег
деловања - да млади нараштаји ове популације, као
и домицилне, дишу као једна породица заснована на
здравим основама и квалитету породице“.

По броју избеглих и расељених који су пред ратовима

деведесетих нови дом потражили у Србији, Земун је
извесно најгостољубивија средина. До те мере да су у
овој београдској општини од првог избегличког таласа
до данас никла и три нова насеља настањена готово
искључиво избеглицама: Грмовац, Бусије и Плави
хоризонти..
У улици Николе Демоње 55л 2.јула Дамир Ковачевић
и члан Комисије Славко Дошеновић уручили су цреп и
блокове Бранку Маричићу, избеглом из Лике 1997.год.
Земун је општина у којој је своје ново уточиште нашло
на десетине хиљада избеглих и интерно расељених
лица. Борећи се за побољшање њиховог положаја,
општина Земун је у сарадњи са Републичким
комесаријатом за избеглице, расписала конкурс за
доделу хуманитарних грађевинских пакета.
Комисија је размотрила неколико стотина захтева и
одлучила да помоћ добију 23 социјално најугроженије
породице из земунских насеља Алтина, Земун Поље,
Батајница, Угриновци, Грмовац и Бусије. Укупна
вредност пројекта је 2.623.140. динара. Председник
комисије Дамир Ковачевић и члан комисије и члан
Већа општине Земун Славко Дошеновић, посетили су
породицу Бранка Маричића, избеглице из Лике, где су у
току завршни радови на крову куће.
‘’Дански савет за избеглице и интерно расељена лица
имао је почетком јуна презентацију у нашој општини у
оквиру њиховог пројекта којим треба да буде уручена
помоћ за 15 породица као и 4 монтажне куће. Надамо
се да ћемо испунити услове тог конкурса, како би у
континуитету наставили да помажемо онима којима је
помоћ потребна’’, рекао је Славко Дошеновић.

Првим састанком општинске групе за израду
Локалног акционог плана о унапређењу
положаја избеглих и интерно расељених лица
у општини Земун одржаним 18. маја руководио
је члан Већа општине Дамир Ковачевић. Он је
истакао да је циљ израде конкретног плана
предлога и мера за унапређење положаја
ове осетљиве категорије наших суграђана
унапређење услова живота, најпре у четири
насеља са око 30.000 становника (Алтина,
Плави Хоризонт, Бусије, Грмовац) кроз
пројекте за чију реализацију ће општина
конкуристи за средства код домаћих и
међународних фондова и организација.
Састанку су присуствовали чланови тимова
за израду одређених делова Акционог плана:
чланови Већа општине Ксенија Узуновић,
Милосав Стаменов, Славко Дошеновић и
Душан Благојевић.

Грађевински пакети за
23 породице

‘’Нема већег задовољства него човеку помоћи
у изградњи куће. Уз нашу и помоћ Републичког
комесаријата за избеглице, 23 породице
имају прилику да заврше започету изградњу.
Усвајањем Локалног акционог плана, створили
су се услови за нове пројекте. ЕУ за помоћ
избеглим и прогнаним лицима у Србији издваја
око шест милиона динара, а Земун, као
општина са највећим бројем избеглица, свакако
заслужује да добије конкретнији новчани
износ’’, каже Дамир Ковачевић.
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Посета амбасадора
Палестине Земуну

Несвиж и Земун - будући
партнери
У кабинету председника општине Земун, 25. јуна,

У срдачном и пријатељском разговору,
председник општине Земун Бранислав
Простран, изложио је концепт развоја
општине, са посебним освртом на развој
туризма.

потписан је Споразум о сарадњи између општине
Несвиж - Републикa Белорусија и општине Земун.
‘’Општина Земун је прозор за целу Србију и регион
у склопу Споразума ЦЕФТА, што подразумева зону
слободне трговине са земљама потписницама
- Хрватском, Црном Гором, Албанијом, Молдавијом
и Македонијом. Наша сарадња утемељена је и на
Споразуму између Србије и Белорусије из 2009.
године о слободној трговини.
Данашњи Споразум, који потписујемо у Земуну, пут
је и начин да нашим грађанима и народима отворимо
врата за размену искустава сваке врсте, а нарочито
у привредном, културном и економском сектору’’,
рекао је Бранислав Простран, председник општине
Земун, уручујући симболично кључ Земуна и Повељу
о пријатељству,
Председник Несвижа, града из Белорусије, И.Н.
Макар, захвалио се на гостопримству, рекавши
да блискост и сличност наших народа доприносе
лакшем разумевању и заједничком наступу на
тржиштима Европе, кроз размену технолошких
искустава, нарочито на пољу пољопривреде и
прехрамбене индустрије.

П

редседник Градске општине Земун Бранислав
Простран, примио је амбасадора Палестине у
Београду Њ.Е. Мухамеда Набхана.
Општина Земун, која је потписала Повељу о
братимљењу са општином Ал Рам-Источни
Јерусалим, настоји да развије свестрану сарадњу са
братимљеном општином, посебно у области туризма.
Њ. Е. Мухамед Набхан, изразио је задовољство
добрим пријатељским односима између општине
Земун и Амбасаде Палестине. У том духу, подржава
обострану жељу за наставак сарадње.

Општина, УНХЦР и НВО ‘’Праксис’’

Лична документа за Роме

У наредних месец дана координатори на
терену даће све од себе да ову акцију успешно
реализују на територији општине Земун.

Н

аши суграђани ромске националности су у
Косовској 9, 25. маја, упознати са могућношћу
уписа у матичне књиге рођених и добијања личних
докумената у наредних месец дана.
О новим могућностима су их упознали Соња Барбул,
ромски асистент при УНХЦР, Оливера Раичковић из
Градске управе, Ивана Станковић из НВО ‘’Праксис’’
и Давор Рако из Службе правне заштите УНХЦР.
Присутне је у име Градске општине Земун, која ће
пружити сву неопходну помоћ да се у наредних месец
дана изда што више личних докумената и у матичне
књиге уведе што више Рома, поздравио члан Већа
општине, Славко Дошеновић. После завршетка прве
фазе регионалног пројекта Социјално укључивање
и приступ правима Рома, Ашкалија и Египћана на
Западном Балкану, која је трајала од 1. фебрара 2008.
године до 31. јула 2009. године, Европска комисија
и УНХЦР су одлучили да финансирају другу фазу
у наредних 18 месеци са 352.000 евра. Увођењем
у матичне књиге и пружањем помоћи да се дође
до личних докумената, како су детаљно упућивали
Барбул, Станковић и Рако, стиче се елементарни
предуслов за остваривање права припадника ромске,
иначе јако маргинализоване друштвене заједнице, на
социјалну, здравствену помоћ, рад и томе слично.
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После осам година отворено
обданиште на кеју
Деци на поклон

Грађани Земуна, после осам година добили су

комплетно опремљен простор за боравак деце
узраста од три године до поласка у школу. Записник
о примопредаји, 8. јуна 2010. године, потписали су
председник општине Земун Бранислав Простран,
градска секретарка за дечију заштиту, Љиљана
Јовчић и директора ПУ ‘’Др Сима Милошевић’’,
Јасмина Боуали Станојковић. На овај начин, општина
Земун је званично предала објекат ‘’Мала сирена’’ на
управљање и газдовање ПУ ‘’Др Сима Милошевић’’.
По речима председника Пространа, општина Земун
је испунила обећања дата грађанима и обданиште на
кеју је отворено. ‘’Успели смо да исфинансирамо све
радове и вртић комплетно реновирамо. У сарадњи са
Секретаријатом и Предшколском установом привели
смо објекат намени. Смех деце, који ће испунити овај
простор, био нам је подстицај и снага да завршимо
посао’’. Вртић ‘’Мала сирена’’ је површине преко 500
метара квадратних и у њему ће моћи да борави 88
деце у четири васпитне групе.
Средствима које је издвојила општина Земун овај
јединствен простор, кружно орјентисан, у потпуности
је прилагођен потребама најмлађих Земуна.
Бранислав Простран, председник Општине, овом
приликом најавио је и ново обданиште у насељу
Алтина. ‘’Груби грађевински радови су у току и до
краја године и овај објекат Општина ће предати ПУ
‘’Др Сима Милошевић’’ на бесплатно коришћење,
чиме ће листе чекања за упис најмлађих у Земуну
бити прошлост’’.

Акција
Платани у
Угриновцима

Центар насеља Угриновци добио je нови изглед.

Општина Земун финансирала је адаптацију постојећих
плочника и проширење паркинг места у ужем центру
насеља. Изглед овог простора додатно је оплемењен
садњом 47 платана висине пет до шест метара.
‘’Заштита животне средине и побољшање квалитета
живота наших суграђана је свакако један од
приоритета општине Земун. Садња нових платана
представља један од начина да се повећа број зелених
површина у урбаним срединама. Жеља нам је да
оваквим и сличним акцијама утичемо на подизање
нивоа еколошке свести грађана Земуна’’, каже
Славиша Топаловић, помоћник председника Градске
општине Земун.

Реконструкција Трга у
Галеници

У земунском насељу Нова Галеника почели су

радови на комплетном уређењу централног трга које
финансира Општина. Иначе, за овај трг, стар готово
30 година ни једна власт, до сада, није имала слуха,
иако су грађани писали петиције за његово уређење.
Општинска власт у Земуну покренула је радове како
би у наредних месец дана, на површини од 2000
квадрата, били замењени тротоари и постављене
нове бехатон плоче на пешачким стазама.
Уместо руиниране фонтане формираће се цветна
алеја, а дотрајалу расвету замениће модерне
светиљке. У последњој фази планирано је да све
околне зграде, које окружују трг, буду очишћене од
графита и са новим фасадамa, a по завршетку радова
биће постављене клупе.
Грађани
Нове
Галенике
после 30
година
добијају
модеран
трг у
центру
насеља.
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У насељу ‘’13.мај’’

Подземне воде на Алтини

Нова канализација

Мањак надлежности
угрожава грађане Алтине

‘’Када је требало наплатити инфостан,
надлежни су били неумољиви, чак и у случају
када просечни рачун за воду у насељу по
домаћинству износи невероватних четирипет хиљада динара. Али, када треба
поправити водомере или снимити стање
елементарне катастрофе у случају киша
или надолажења подземних вода, онда су
ненадлежни’’- објашњава разлоге због којих
није одустајао од наума да реши проблем члан
Савета МЗ и одборник владајуће већине у СО
Земун Брана Вучиновић.

Н

асеље ‘’13.мај’’ са око хиљаду становника, од којих
је скоро трећина деце, донедавно је муке мучило са
канализацијом. Око централног објекта ПИК Земун,
истуреног одељења ОШ ‘’Илија Бирчанин’’ и вртића,
као и у околним зградама, подруми и први степеници
редовно су били под отпадним водама. Због
великог броја пацова, претиле су заразе, посебно
најмлађима.
Канализација која је постављена давне 1947. године
је дотрајала и коначно је замењена тек ових дана.
Пошто је извео рачуницу да општина сваке године
уложи стотине хиљада да санира последице
деловања отпадних вода, Вучиновић је успео да
општина Земун овај проблем трајно реши. Почетком
априла, старе цеви су замењене новим промера
‘’фи’’ 250, па је 205 метара нове канализације
променило слику насеља. О томе сведочи и Никола
Ерор: ‘’Живим у овом насељу од 1953. године и тек
сам сада спокојан. Имам четворо унучади која се
играју около и у сталном сам страху да им се нешто
не догоди: непрестано сам их пратио и мотрио због
воде, пацова и смрада који се ширио из саме наше
зграде. Сада је већ друга прича, ево, видите, суво
је’’- показује стари господин штапом.
Радове је извело ПП ‘’Дуле транс’’, а општина је
издвојила око два и по милиона динара. Следи
уређење кошаркашког терена за који ће општина
обезбедити и други кош и ограду, постављање
справа за игру за малишане у вртићу, као и насипање
тврдом подлогом пута ка насељу ‘’Виноград’’,
обећава Брана Вучиновић.

„ Овај талас поплава је нанео велику штету
овом насељу, месној заједници и целом Земуну.
Константно указујемо свима који су задужени
за инфраструктуру Београда да напокон
морају да почну са решавањем овог проблема.
Њима је важно да траже паре за легализацију
и да прете грађанима рушењем. Заборављају
да су многи од станара Алтине дошли овде
тражећи спас од прогона и рушења кућа који
су доживели у блиској прошлости. Градски
челници свакодневно избегавају ову тему,
причају како је канализација скупа не би ли на
тај начин избегли одговорност за хиљаду кућа
и исто толико породица“.

Н

ови талас подземних вода погодио је велики
део Земуна. Најстарији Земунци не памте да је
месец јуни дочекан са оволико падавина и влаге
која угрожава скоро све делове Земуна. Насеље
Алтина је међу најугроженијима, и скоро свакодневно
се у домаћој штампи појављује неки прилог о
поплављеним кућама и подрумима. Месна заједница
Галеника, којој припада ово насеље, свакодневно
добија молбе грађана да се нешто хитно предузме.
И поред малих овлашћења, представници
месне заједнице се труде да свакодневно буду
на располагању својим суграђанима. Ненад
Милентијевић је потпредседник месне заједнице и са
својим колегама је свакодневно присутан на терену.
Господин Кљајић нам је показао како изгледа његов
подрум и истакао да у кући живи са децом и унуцима
који су још увек здрави, али да је влага присутна у
целој кући и да зиму у оваквим условима не сме да
чека. Породица Лацмановић је напустила приземље
и преселила се на спрат који још није довршен
и спреман за усељење, али принуђени су на то:
„Немамо куд, из Хрватске смо морали да се иселимо,
а овде су нас дочекале природне непогоде“ жалосно
нам говори госпођа Лацмановић.
Обишли смо и радове које финансира општина
Земун у самом насељу Галеника и завршили
разговор са потпреседником месне заједнице
Ненадом Милентијевићем: „ Ово уређење трга на
Галеници финансира општина Земун. Исто тако
постоји воља за изградњу канализације на Алтини,
али једноставно – не можемо без града који нам не
дозвољава да сами започнемо уз образложење да
ће то бити дивља канализација, као и цело насеље“.
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Земун поље
Нове зелене површине

Плави хоризонти
Пешачка зона

Општина Земун, у сарадњи са Еколошким институтом
Висан из Земуна покренула је пројекат озелењавања
неуређених површина пионирском методом хидро
сетве.
Прва огледна добра налазе се у Земун пољу и хидро
сетвом је третино пет ари земљишта.
‘’Општина Земун је препознала важност коришћења
нових технологија које су се показале као еколошки
безбедне, исплативе и брзе. Свака новонастала
зелена површина биће претворена у игралиште или
парк. Ово је начин да све неискоришћене површине,
које по правилу постају депоније, очистимо и
претворимо у еколошке оазе’’, рекао је Владимир
Костић, члан Већа општине Земун.
‘’Један од главних приоритета општине Земун
јесте стварање што бољих и безбеднијих
услова живљења, јер овде тротоар буквално
значи живот. Општина је израдила пројекат
изградње тротоара у целом насељу чиме ће
бити заокружена, како безбедносна, тако и и
нфраструктурна целина саобраћајница у овом
насељу’’, каже Владимир Костић, члан Већа
Градске општине Земун.
У земунском насељу Плави хоризонт у току је изградња
тротоара-пешачке зоне дужине три километра.
Општина је финансирала радове који се изводе у улици
Исидора Стојановића, једној од најпрометнијих улица
у овом насељу. То је улица којом саобраћа неколико
линија ГСП-а и где се, нажалост, веома често дешавају
саобраћајне незгоде. О оправданости овог потеза
најбоље сведоче изјаве мештана, који сматрају да се
изградњом тротоара решава проблем безбедности
деце, која се уз велики ризик крећу овом улицом.

С

ви учесници у овогодишњем избору за Цветну алеју
2010. добили су општинске плакете. Међутим, по
мишљењу жирија у саставу: Стана Толимир, Радица
Станимировић и Љиљана Марјановић, као и Милан
Влаисављевић и Александар Аврамовић, поред
евидентног труда да оплемене простор и околину у
којој живе, никада није било мање пријављених. Страх
да ће ‘’Алеја’’, пошто Београд повлачи своје награде
‘’За зеленији Београд’’ због беспарице, бити укинута,
како сазнајемо у општини Земун - нема основа.
Поклоне и повеље награђенима делио је Дамир
Ковачевић, члан Већа општине Земун, и то: у
категорији најлепша башта - Милану Кокиру из
Сремсих бораца 2, Звонку Голићу из улице Радоја
Дакића 28 и Зори Ђорђевић из насеља Економија 1.
За најлепши балкон прво место је освојио такође
Милан Кокир, затим архитекта Мирјана Дедић –
Никитовић и Живка Сретовић из Македонске 51.
У категорији најлепше блоковско зеленило, најбоља
је већ годинама за редом Снежана Симић из Земун
Поља, Борислав Филиповић из улице 22. октобра и
Михајло Пајчин из Палмира Тољатија 66.
Најлепше школско и предшколско двориште је
по оцени стручног жирија у ОШ ‘’Станко Марић’’ у
Угриновцима које је добило нови летњиковац за
наставу у природи и у Новоградској- вртић ‘’Пчелица
Маја’’. Награђено је и двориште СШ ‘’Вељко
Рамадановић’’.

Цветна алеја 2010.

Браво и за општинаре
Специјална признања уручена су председнику
земунске општине Браниславу Пространу за
‘’Расцветани кеј’’, акцију садње више од 12.000 ружа,
‘’Галеници а.д.’’ за најлепшу зелену површину испред
пословног објекта, Славиши Топаловићу за акцију
садње платана у центру Угриноваца и идејном
покретачу акције која је доживела пуну деценију
Нади Ђурић, начелнику Одељења за друштвене
делатности и привреду општине Земун.
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14.седница Скупшттине

У среду, 26. маја 2010. године одржана је 14.

седница Скупштине градске општине Земун.
На седници је већином гласова усвојен предлог
Решења о изменама решења о именовању Изборне
комисије Градске општине Земун. Разрешени су
дужности, због подношења оставке, Бојана Видовић и
Бранислав Клашников, а именовани су нови чланови
Љиљана Михајловић и Драгана Јевтовић.
У даљем раду Скупштине, већином гласова
одборници су усвојили предлог Закључка о
обезбеђивању сценског и пратећег простора за рад
позоришта лутака ‘’Пинокио’’ Земун. Позориште је
основано 1972. године и смештено је у згради која
је пре Другог светског рата припадала Католичкој
цркви. У току је поступак реституције и зграда ће бити
враћена Католичкој цркви. Ово позориште је једино
луткарско позориште у Београду, добитник је бројних
домаћих и међународних признања и годишње
изведе око 250 представа.
Закључком који је усвојила Скупштина општине
Земун, истиче се неопходност обезбеђивања
адекватног сценског и пратећег простора за
позориште у што краћем року, како би био очуван
континуитет у раду ове значајне установе културе.

А

јра Бесник иде у пети разред ОШ ‘’Илија Бирчанин’’
у Земун пољу и више од свега, како нам је рекао, воли
да трчи. Најбржи београдски пионир на недавним
атлетским такмичењима за мање од девет секунди
истрчи 60 метара! Његов победнички разултат, и за
сада лични рекорд, је 8,59 секунди.
Болт из Земуна је иначе други на Међународном
четвртом трофеју Београда, други на Деветом опену
одржаном у Новом Саду, победник у категорији старијих
пионира у финалу одржаном у Сремској Митровици, три
пута за редом најбољи у београдској лиги... Атлетику
вежба и учи у АК ‘’Никола Тесла’’.
Имајући у виду Ајрин блистави старт, и општина Земун
се придружила онима који желе да прате Ајру Бесника
на путу успеха и славе. У расположењу подршке
талентима, за Ајру су купљене вредне специјалне
патике које штите и чувају ноге брзе као ветар, а 26.
маја 2010. му их је у холу општине уручио члан Већа
општине Владимир Костић.
Будући обојица из Земун поља, да помогне Ајри
вољна је у сваком тренутку и месна заједница. Ајра
је, наравно, задовољан: ‘’Лепо је знати да неко види и
поштује успех. А кад у вас верују, морате поверење и
да оправдате’’, каже успешан спринтер.

15.седница Скупшттине

Н

а седници је већином гласова усвојен Извештај
консолидованог рачуна трезора Градске општине
Земун за период од 1. јануара до 30. јуна 2010.
године, као и предлог Одлуке о изменама и допунама
одлуке о буџету градске општине Земун за 2010.
годину.
Скупштина је већином гласова донела Одлуку о
измени Одлуке о начину и поступку давања у закуп
пословног простора којим управља и газдује ЈП
„Пословни простор Земун“. У даљем раду скупштине,
одборници су усвојили Предлог одлуке о изменама
и допунама одлуке о организацији Управе Градске
општине Земун.
Одборници су већином гласова донели Одлуку
о оснивању Туристичке организације Земун и
именовали Недељку Мартиновић за вршиоца
дужности директора и именовали председнике
и чланове Управног и Надзорног одбора ове
организације.
Донет је Локални акциони план за унапређење
положаја избеглих и интерно расељених лица за
период 2010-2014. године.

Општина наградила рекордера у спринту

Специјалне патике за Ајру

ЗЕМУН
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Његова Светост,
патријарх Иринеј у Земуну
Дан екологије

Градећи храм,
изграђујемо себе

У својој првој званичној посети Земуну откако је

ступио на трон патријарха Српске православне
цркве Господин Иринеј је почетком јуна 2010. године
обишао цркву Светог Николаја, Свете Тројице у
Горњој Вароши, Нову Лазарицу у Земун пољу и
благословио радове на Храму у насељу Алтина.
Његова Светост патријарх српски господин Иринеј,
10. јуна обишао је радове на изградњи Храма Светих
београдских великомученика ђакона Авакума и
игумана Пајсија у Алтини. Посета Његове Светости
Земуну, односно храму који се подиже у славу бога,
везан је и за 15. новембар 2009. године, дан када
је митрополит црногорско-приморски Амфилохије
освештао темеље храма и саопштио тужну вест о
смрти блаженопочившег патријарха Павла. Са тог
места, узнете су прве молитве и оглашена звона за
упокојену душу патријарха.
Симболиком дана када су освештани темељи,
Његова Светост патријарх Иринеј, захвалио се
неимарима на труду и подвигу у изградњи храма.
‘’Градећи храм изграђујемо себе и остављамо
видљиву потврду вере и темеља нашег народа.
Општина Земун наставиће да помаже изградњу
овога храма који је за житеље Алтине место сабрања
и духовно извориште’’, рекао је Дамир Ковачевић,
члан Већа општине Земун.
Храм је почео са изградњом средствима општине
Земун, 1. септембра 2009. године. До краја године
биће завршен централни део храма и купола.

Највреднији ђаци у акцији
сакупљања старог папира
Већ традиционално НВО “Еколошки покрет Земун” под

Д

ан екологије 5. јуни 2010. године обележен је
радно. Активисти еколошких организација засукали
су рукаве и решили да очисте простор око куле на
Гардошу, земунски кеј, обалу. Посебно су се истакли
омладински активисти и Канцеларија за младе
општине Земун.
Поводом Светског дана екологије, 5. и 6. јуна,
новооснована организација ‘’Тера’’, удружење за
права и заштиту животиња и екологије, окупила је
велики број активиста и деце из основних школа
испред ресторана ‘’Венеција’’. Овом приликом
почасни чланови Удружења – који су почасни зато
што заштиту животне средине схватају као императив
и настоје да своју околину уреде по високим
стандардима – очистили су зелене површине и обале
и прикупили 15 великих џакова смећа. Удружење
је организовало веома посећено предавање о
екологији, најмлађима је подељено 50 мајица, 60
часописа ‘’Крцко’’ и бојанке, освежавајући напици,
а у забавном делу манифестације учествовали су
мађионичар и кловн.

покровитељством Градске општине Земун организује
акцију обележавања “Дана екологије” 5. јуна. Ове године
организована је посета резервату природе “Засавица” и
Националном парку “Фрушка Гора”. Такође, посећено је и
археолошко налазиште “Сирмијум - Царска палата”.
Излет је организован за ученике и професоре,
представнике основних школа са територије општине
Земун које су учествовале у акцији сакупљања секундарних
сировина. Ове године је то био “стари папир”.
Атмосферу на излету и заинтересованост ученика најбоље
ће дочарати неколико фотографија, као и питања која су
ученици постављали једни другима.

Летња радионица за
средњошколце
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Дипломе најбољима уручио
председник земунске општине

Бољи услови за таленте

Г

алерија Стара капетанија је и ове године
приредила бесплатну креативну радионицу за
средњошколце која ће се одржати током лета
2010. године. Позивамо све средњошколце да се
укључе у рад и са водитељима, младим ликовним
ствараоцима проведу занимљиво и креативно лето.
Од калиграфије, фотографије па до модног дизајна,
опус је веома богат и занимљив. Пријавите се на
телефоне 064/2140042 и 064/2633419 или путем
мејла
s.kapetanija@gmail.com

Јун - јули

26. јун Прича о колажу - надреализму
27. јун Прича о импресионизму
28. јун Прича о акционом сликарству
3. јул, 4. јул,5. јул калиграфија
10. јул, 11. јул, 12. јул,17. јул,18. јул модни дизајн
19. јул, 24. јул, 25. јул, 26. јул керамика
31. јул, 1. август, 2. август графити

Август

7. август, 8. август, 14. август;15. август мозаик
16. август Прича о муралу: “Остави траг”
21. август о Надежди Петровић
22. август о орнамету и Густаву Климту
23. август о Милени П. Барили “Моје друго ја”

паралелно

15. август фотографијa, графички дизајн
16. август припрема каталога
21. август припрема експоната за изложбу
22. август поставка Изложбе, припрема аукције

недеља 29. август у 20 часова
отварање изложбе и аукција

Изложба кућних љубимаца

К

роз бригу о животињама, код деце се развија
одговорност за друга жива бића, боље се развијају
социјалне и емоционалне способности, као и
невербална комуникација. ОШ „ Петар Кочић „ је у
том духу и ове године организовала трећу пролећну
изложбу паса у дворишту школе 05. јуна 2010. године.
Почасни гости су били - једна мачка и бригада коњичке
полиције која је програм учинила још атрактивнијим
за све присутне посетиоце. На крају су додељене
пригодне награде, а сви присутни су добили бесплатне
сладоледе и сокове.

У регионалном Центру за таленте, 1. јуна

2010. године дипломе победницима општинских
и регионалних такмичења из природних наука,
техничких вештина и знања и уметничког
стваралаштва уручио је председник Градске општине
Земун Бранислав Простран. Приликом посете
Центру, који је однедавно и установа од посебног
јавног значаја, Простран је истакао да је општина
дужна да створи услове за несметан рад и развој
талената. Председник општине подсетио је да је
сопственим средствима општина финансирала
поправку крова, кречење, замену олука, а да
следи замена струјне, водоводне и канализационе
инсталације у дотрајалом објекту, као и поправка
плафона, подова, столарије...
Директор центра Милош Толимир истакао је да
таленти овде вредно уче и раде током целе године,
да кроз 20 секција прође годишње између 300 и 500
ђака и да се реализују многи пројекти и радионице.
У региону који ‘’покрива’’ Центар на минулим
општинским такмичењима надметало се у природним
и техничким наукама око 1.600 ђака!
Председник општине Бранислав Простран и члан
Већа општине Ксенија Узуновић отворили су изложбу
радионице сликања уљем и креативног студија моде,
а тренутно се у сарадњи са Градским секретаријатом
за здравље спроводи пројекат ‘’Како одолети
компјутеру? ‘’о техникама одвикавања од зависности
од прекомерне и несврсисходне употребе рачунара,
у оквиру акције ‘’Здрава деца – здрав град’’.

ЗЕМУН
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Туристички центар Земуна
и Хоби-арт уникат

Културни радници код
председника

Лето на кеју

Фестивал пантомиме

Од 01.07.-31.08.2010. сваког четвртка, петка и

суботе у термину од 18-21х на шеталишту Кеј
ослобођења , на летњој позорници, траје програм
„Дружимо се на језицима света“ .
У прелепом амбијенту плавог Дунава посетиоци
имају прилику да погледају занимљиве филмове о
различитим земљама, да путују са аниматорима и
инструкторима кроз чудесан свет рукотворина и да
их сами праве у богатим креативним радионицама.
Придружиће нам се и млади таленти из целе
земље, који ће нам свирати, певати и играти. Они су
добитници награда и признања на фестивалима и
такмичењима у земљи и иностранству.
Прва земља коју ћемо представити на шеталишту
је Холандија. Земља светла и дизајна, Рембранта и
Ван Гога... Колико волимо сиреве и Деда Мраза? То
су питања на која ћемо дати одговоре у креативној
радионици цвећа, лала, ветрењачи и кломпи...
Уз музику младе талентоване певачице
Соње Шкорић, добитнице награде на дечјој
Беовизији и атрактиван сценски наступ групе
“Be dancer”, победника међународног плесног
такмичења, филмове о бициклизму, студирању и
занимљивостима, заокружићемо тродневни програм
представљања Холандије.
Учешће у програму „ Дружимо се на језицима света“
је бесплатно. Довољно је само добро расположење
и осмех. Само тако ће Лето на кеју добити смисао.
Због ограниченог броја места у креативним
радионицама, заинтресовани могу да се пријаве за
следеће термине:
01.07-03.07 – ХОЛАНДИЈА
08.07-10.07 – ШПАНИЈА
15.07-17.07 – ИТАЛИЈА
22.07-24.07 – РУСИЈА
29.07-31.07 – АУСТРИЈА
05.08-07.08 – ФРАНЦУСКА
12.08-14.08 – НЕМАЧКА
19.08-21.08 – ЕНГЛЕСКА
26.08-28.08 – ГРЧКА

ЗЕМУНСКЕ
новине

Д

рамски уметници и културни радници који су
организовали фестивал монодраме и пантомиме
посетили су председника општине Земун,
Бранислава Пространа и у краћем пријатељском
и срдачном разговору захвалили се Општини на
дугогодишњој сарадњи.
Председник је нагласио да Земун има великих
комуналних проблема али да неће запоставити
културу и да ће све што доприноси развоју Земуна
имати подршку Општине.
Овом састанку код председника присуствовали су
Иван Бекјарев, Ивица Клеменц, Радомир Путник,
Милован Здравковић и Борислав Балаћ.

Амерички фудбал

Земунци трећепласирани

П

рвенство Србије за најмлађе категорије
одржано је под покровитељством Градске
општине Земун на стадиону ФК ‘’Милутинац’’, на
којем је тимове ‘’Вукови’’ из Београда, ‘’Витезове’’
из Пирота, ‘’Sky Thunders’’ из Обреновца и
домаћине из Земуна ‘’T-Rex’’ поздравио члан Већа
општине Земун Милосав Стаменов, истакавши да
се општинска власт труди да за децу и омладину
створи што боље услове за спорт и рекреацију,
здрав развој, а одврати их од улице и порока.

Музиколог на челу
‘’Мадленијанума’’
Опера, театар, можда и
балет

Н

а челу Опере и театра ‘’Мадленијанум’’ од 1. јула је
музиколог Бранка Радовић, нови председник Управног
одбора ове познате куће културе и уметности. После
тeатролога, глумаца, режисера, ред је дошао на
музиколога, а у, до у танчина испланирану сезону,
Радовићева ће поступно, како је најавила, уводити
своје идеје. Једна од њих је, поред опере и теaтра,
будући да је ‘’Малденијанум’’ пре 11 година и почео
као камерна опера – и балет.
У најузбудљивије догађаје сезоне члан УО
‘’Мадленијанума’’ Едуард Иле убројао је светску
премијеру поручене опере ‘’Мандрагола’’, којој
прогнозира освајање европских престоница, такође
светску премијеру представе ‘’Чекај ме на небу,
љубави моја’’ Фернанда Аробала написану за Љубицу
Бобу Стојнић, реализоавну у сарадњи са Институтом
Сервантес, изложбу у част великом Паваротију,
укључење у два европска и светска догађајаобележавање Светског дана позоришта и Европских
оперских дана. ‘’Мадленијанум’’ је том приликом
између 120 опера сврстан у три које су најуспешније
обележиле дане опере. Пионирска копродукција
са загребачким ‘’Театром ББ’’, која је резултирала
успешним гостовањима у Србији, а подржало их је и
Министарство културе Србије, и обратно- изузетно
успелим наступом у Хрватској, Вараждину и Загребу,
којем су присустовали и певачи који су пре пола века
изводили ‘’Риту’’ или ‘’Анжелику’’.
Оперска премијера у новој сезони биће ‘’Рита’’ у
режији Срђана Сабљића, позоришна ‘’Михољско
лето’’, романтична комедија Ивана Тургењева коју
ће режирати Егон Савин, а главнa улогa je поверена
Исидори Минић. Први пут је у ‘’Мадленијануму’’
ангажована Радмила Живковић, одушевљена
условима које ова приватна установа културе пружа.

Зграда у којој се данас налази Мадленианум и
која је један од заштитних знакова Земуна није
увек овако блистала. Започета је током педесетих
година, а стављена у функцију седамдесетих
година прошлог века, као земунска сцена
Народног позоришта. Оригинални архитектонски и
техничко-технолошки концепт објекта пре је својом
свеопштом редуктивношћу наликовао моделу
соцреалистичког дома културе него савременом
театру. Експлоатациони период од тридесетак
година, током којег није много улагано, а посебно
деградирајући период деведесетих (кад ова зграда
чак постаје тржни центар), учинио је своје.
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МШ ‘’Коста Манојловић’’
у походу на трофеје

Убедљиво најбољи у Србији
пред међународним жиријем

У претходном броју новина писали смо да је

шесторо ђака земунске Музичке школе ‘’Коста
Манојловић’’ позвано на аудицију за Европски
оркестар, који чине музичари из чак 23 земље.
Сви позвани су положили аудицију и у летњем
кампу у Италији боравиће на припремама Милица
Жугић, Исидора Драмићанин, Немања Белеј,
Константин Милекић, Миљана Стаменић и Градимир
Орбановић.
На недавном републичком такмичењу први пут пред
међународним жиријем, ученици из ‘’Манојловића’’
поново су побрали ловорике и имају барем 20
диплома најбољих више у односу на другорангирану
музичку школу, с поносом за наш лист говори Мила
Лацковић, директорка школе. ‘’Зашто међународни
жири и то углавном с европских музичких академија
на републичкој смотри? Нема много ђака ни
талената који себи могу да приуште одлазак на
неко међународно такмичење, те је овим потезом
постигнуто да се види ко је какав и ко је где и без
огледања на међународној музичкој сцени, јер су
наши услови такви да многа талентована деца не би
себи могла да приуште одлазак у свет’’- објашњава
Лацковићева.
Иначе, школи која је недавно постала
специјализована и за таленте и рад са њима,
поред подмлађеног кадра за индивидуални рад
(130 професора на 1.000 ђака), хронично недостаје
инструментариј, који се искључиво обезбеђује
захваљујући ђачком фонду, односно динару који
издвоје родитељи ученика.

Крајем маја, из средстава која је школи одобрила
земунска општина, биће реконструисана и
обновљена чувена кућица у дворишту, иначе
поклон Аустрије Земуну из 1920. године, после
Првог светског рата. Ојачаће се конструкција,
заменити кров, олуци, учинити све да ђаци
што безбедније бораве и уче у овом популарном
простору, иако школи недостаје барем још једна
модерна зграда за несметан рад.
Пријемни за упис у школу је у јуну, а преостала
места попуниће се и у августу.
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Уручене награде полицајцу
и ватрогасцу месеца
Коверте за Мердовића и
Гавриловића

Н

а предлог Полицијске управе Београда, Полицијске
станице Земун и Управе за ванредне ситуације у
Београду при МУП-у Србије Веће општине Земун је
усвојило решење којим је установило месечне награде
за најбољег полицајца и ватрогасца у нашем граду.
Препоруке за награде такође дају претпостављени,
најупућенији у учинак, савесност у обављању
службене дужности и агилност сваког запосленог,
те су тако начелник ОУП – а Земун Жељко Бура
и командант Ватрогасне јединице Земун Радован
Газовода општини проследили два имена: из полиције
Бору Мердовића, вишег полицијског инспектора за
сузбијање малолетничке делинквенције и командира
Ватрогасно- спасилачке бригаде Момира Гавриловића,
полицајца прве класе.
Поред председника општине, догађају је присуствовао
заменик председника општине Саша Љубинковић
и чланови Већа општине Ксенија Узуновић и Карло
Квапил.

Уручујући им новчане награде 8. јула 2010.
године председник Земунске општине
Бранислав Простран нагласио је значај овакве
врсте стимулације за добар рад и службу
која даје осећај безбедности и сигурности
грађанима Земуна.

Обележен Дан устанка, 7. јули

Венци за хероје слободе
Бројне делегације и грађани Земуна окупили су

се 6. јула 2010. године испред споменика борцима
погинулим у Другом светском рату и на тај начин
обележили успомену на Дан устанка у Србији од пре
69 година.
Након што су делегације СУБНОР – а, општине
Земун на челу са замеником председника Сашом
Љубинковићем и замеником начелника општинске
управе Александром Гркинићем, Социјалистичке
партије Србије, Удружења Српске војводе, Покрета
социјалиста и Пријатеља деце Земуна положиле
венце минутом ћутања одата је пошта погинулима
за слободу, а пригодан говор о важности и значају
овога датума одржао је Драган Матијашевић, генерал
ваздухопловства у пензији.

Свечано отварање изложбе и додела награда

одржано је 3. јуна у просторијама галерије „Стара
капетанија“, а изложба је трајала до 22. јуна 2010.
године. Тема овогодишњег Салона карикатуре је
обележена називом „У ресторану“. Своје радове
послало је 110 карикатуриста из целог света, а
жири на челу са организатором Бранком Најхолдом
доделио је награде најбољима.
Прву награду освојио је Рос Томсон из Велике
Британије, другу Витолд Барбара из Шведске, а
трећу Валентин Георгиев из Бугарске.
Одлуком Савета салона, признање за свеукупан
допринос српској карикатури додељено је
еминентном београдском карикатуристи Југославу
Влаховићу.
Поред карикатуриста и посетилаца, овом отварању
су присуствовали и гости из многих страних
амбасада. Општина Земун је главни покровитељ
ове манифестације, а члан Већа Ксенија Узуновић је
присуствовала свечаном отварању испред општине
Земун.

Међународни Земунски салон
карикатуре
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Бесплатни програми за ђаке
током летњег распуста

ЗЕМУН ЗЕМУН
ЗЕМУНЗЕМУН
ЗЕМУН

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

