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Разлоге самосталног наступа на Сајму туризма 
Неда Мартиновић навела је у обраћању бројним 
гостима: ‘’Део наше понуде види се на овим прелепим 
фотографијама које нас окружују, а други, не мање 
значајан јесте Стратегија развоја туризма, документ 
којим смо желели да одредимо правац развоја туризма 
наше општине како би били задовољни сви - и они 
који долазе, и који у Земуну живе и раде. Када смо 
хтели да одредимо нашу визију и  циљеве, сачинили 
смо листу онога што је у Земуну битно и важно. Та 
листа је заиста импозантна. Почевши од чињенице да 
се налазимо на десној обали Дунава, да имамо једно 
од најлепших речних острва, Велико ратно острво са 
плажом Лидо, да имамо историју дугу седам хиљада 
година, старо градско језгро које је потпуно сачувало 
дух старих времена, паркове, споменике и оно што је 
најважније – људe посебног шарма и љубави према 
свом граду.’’

Неда је истакла да су приоритети зацртани 
Стратегијом развоја туризма. То је, пре свега, 
изградња марине на Дунаву, развој наутичког туризма, 
изградња и уређење плаже Лидо, градских тргова и 
многи други пројекти. ‘’Сви они који долазе у Земун 
наш град или воле или не познају’’- промовисала је 
нови слоган Недељка Мартиновић.
Званичну презентацију је својим присуством увеличао 
председник Градске општине Земун Бранислав 
Простран који је поздравио присутне и  пожелео им 
пријатан боравак на земунском штанду и Земуну.
У слободном делу програма наступили су земунски 
угоститељи неодољивом гурманском понудом у 
пратњи расположених тамбураша, док је познати 
гитариста Милан Игњатовић извео своју песму 
‘’Николајевска звона’’.

На 32. међународном Сајму туризма одржаном од 24. 
до 28. фебруара, први пут је своју туристичку понуду 
и потенцијале на посебном штанду представила 
и наша општина Земун. Визуелну презентацију 
Земуна успешно је уобличио прослављени фотограф 
Ђорђе Чубрило. Госте је на лепом и колоритном 
штанду дочекивала стручна сарадница за стратегију 
туризма Недељка Мартиновић са својим шармантним 
помоћницама.
Већ провога дана Сајма, штанд у хали четири 
посетио је и председник земунске општине Бранислав 
Простран са својим помоћницима Славишом 
Топаловићем и Дејаном Матићем, као и члановима 
Општинског већа. Наравно, са њима су укрстили 
предлоге и разменили идеје бројни земунски 
угоститељи и привредници.
Званична презентација туристичке понуде Земуна 
одржана је претпоследњег дана Сајма, у подне 27. 
фебруар. Општи утисак је да је Земун открио нови 
привредни ресурс и да сви озбиљно размишљају 
о економском развоју и напретку Земуна што је 
потврдила изузетна посета и интересовање за 
историјску, културну, геолошку, природну, речну и 
наутичку понуду, ретко китњасту и живописну на 
нашим просторима. Овај импулс је, чини се, осетила и 
Туристичка организација Београда, која је наставила 
презентацију Земуна на свом штанду.

Земун или воле или не познају
На 32. међународном Сајму туризма 
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Земун или воле или не познају
Председник Градске 
општине Земун Бранислав 
Простран и директор ЈКП 
‘’Зеленило Београд’’ Радован 
Драшкић, 6. маја су обишли 
радове који се изводе дуж 
земунског кеја, на потезу 
од ресторана ‘’Венеција’’ до 
хотела ‘’Југославија’’. 
‘’Као што смо и обећали 
грађанима, уређујемо 
земунски кеј, симбол Земуна. 
Засађено је дванаест хиљада 
ружа  и надамо се да ће 
грађани Београда и Земуна 
уживати у лепоти земунског 
кеја’’, рекао је Бранислав 
Простран, председник 
општине Земун и том 
приликом истакао да је ово 

уређење Земуна и кеја само 
увертира, пред отварање 
купалишне сезоне на Лиду 
овога лета. 
Општина Земун ће и даље 
интезивно радити на уређењу 
паркова и свих зелених 
површина, као увод у 
детаљно уређење земунског 
приобаља и будуће марине, 
по којој ће наш град бити 
препознатљив на турустичкој 
мапи Србије и Европе. 
Грађани Земуна су приликом 
обиласка кеја поздравили 
акцију Општине за лепши 
Земун и били пријатно 
изненађени цветним алејама, 
урађеним у облику симбола 
Земуна, цвећа и риба.

Уређујемо земунски кеј
Пролеће у Земуну

Градска општина Земун и ове године 
организује традиционалну акцију ‘’Цветна 
алеја Земуна’’. Сви заинтересовани грађани 
могу да конкуришу за најлепшу башту, 
балкон и блоковско зеленило. Предшколске 
и школске установе ће се такмичити у 
категорији ‘’најлепше двориште’’.
Циљ овог такмичења је да се подстакну сви 
који живе и раде у Земуну да своје окружење 
претворе у оазу зеленила. Најбољи у свим 
категоријама биће награђени на свечаности 
у Градској општини Земун 11. јуна 2010. 
године.

Сви заинтересовани се могу пријавити 
до 5. јуна 2010. године и то на телефоне 
3778-508 и 3778-552, или путем 
електронске поште - 
milan.antic@zemun.rs

Цветна алеја Земуна
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Уређујемо земунски кеј
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Интервју: Брана Црнчевић 

Господине Брано, јел` волите Земун?
Јел волим Земун ?! Како да не. За Земун ме везују 
многи људи, пре свега, 
па многи моји некадашњи сарадници, јер Земун је 
имао једно време најбољу школу карикатуре и сви су 
опслуживали „Јеж“ у којем сам и ја тада писао. Ту су 
били и Душан Петричић, и Драган Руменчић, и Кораксић 
је био међу њима. Па Бранко Пешић. За Земун ме 
везује и обала, па разне кафане.

Кафане? Јел има доброг бурека и пива у Земуну (Б. 
Црнчевић је својевремено своје књиге и афоризме 
објављивао под псеудонимом Бранислав БИП 
– бурек и пиво, нап.аутора)
У Земуну нема доброг бурека више, било га је некад. 
А сад и не конзумирам бурек. Сад само нешто лакше, 
шкембиће и тако то. А тога има у Земуну. Иначе, Земун 
је увек био посебан град. Кад правом Земунцу кажете 
да је из Београда, он каже - не, он није из Београда, он 
је из Земуна. Ја сам за Земун везан као Пречанин. Кад 
сам ја одрастао у Руми, Рума је била НДХ, а Земун је 
био граница између Недићеве Србије и Павелићеве 
Хрватске. И одатле су људи, ови који су знали да 
пливају, препливавали у Београд. Ја бих се удавио, 
нисам препливавао, био сам мали за рат. Имао сам 8 
година – не би ме примили ни партизани ни четници.

А како се данас слажете са Земуном?
Одлично, одлично. Ја често идем у Земун. У Земуну 
живи и мој фризер Божа, који ме годинама шиша. Па 
онда постоји кафана „Наја“, у којој се спремају сјајне 
дугачке танке кобасице и препоручујем их свима.
Шта ја знам – Земун к`о Земун – леп, шармантан, свој.

Јесте ли живели некада у Земуну?
Нисам живео, хтео сам да живим у Земуну, али ми је 
фалило око 300 000 марака. Кад сам нашао нешто што 
ми се свиђа, моји су ми рекли да је прескупо, па је и та 
љубав пала у засенак.

За Земун важи да као град носи специфичан 
уметнички шарм и боемски шмек, поменули сте и 
сами неке људе који припадају том миљеу. Где се 
примете те посебности?
Земун је стари град. Земунце ћете препознати по томе 
што другачије прелазе улицу него људи у Београду. 
Земунци су познати по томе што не гледају ни лево, ни 
десно кад прелазе улицу. Просто као да кажу овоме: 
Гази ако смеш, ти ћеш одговарати! Прелазе где хоће, 
како хоће, то је њихова територија. То карактеристично 

прелажење улице је тако у Земуну откад га знам. А ипак 
има најмање гажења, јер сви возачи знају да је такав 
Земун, и цео Земун личи на један пешачки прелаз. 
Земунци кажу - ово је наш град, ја сам Земунац, ти си 
дођош, а ја могу да прелазим како ја хоћу. Ето, и ту се 
види та посебност.

Пошто наглашавате ту посебност Земуна, да ли 
је ипак неупитна ствар да Земун  као општина 
треба да буде део Београда?
Мома Капор је једном рекао да је Београд једина тачка 
на свету са које можете стићи у Земун. Толики је значај 
придавао Земуну. А ја кажем да може и супротно – да је 
Земун тачка са које можете доћи у Београд кад хоћете.

Да се у разговору дотакнемо и актуелне и 
релативно нове општинске власти. Ви сте члан 
Председништва Српске напредне странке која је 
стожер коалиционе власти у Земуну. Јел пратите 
рад нове власти и да ли примећујете неке помаке?
Пратим нашу власт и пазим, колико могу, да нешто 
не забрљају. Често идем и разговарам са локалним 
властима. Ја иначе на власт гледам феноменолошки. 
Власт препознајем према људима. Кад се говори о 
Београду, увек ћете наћи Београђанина који ће рећи 
да је најбољи председник града био Бранко Пешић. Не 
само због Петље, не само због центра, него пре свега 
због односа према граду, због ангажованости. Умео је 
да буде домаћин у комунистичко доба, кад је домаћина 
било мало. Он није био локал-патриота, већ један 
озбиљан градоначелник. И до данас је тако. Мислим да 
га Ђилас не угрожава.

Како гледате на тренд смањења ингеренција 
београдских општина и централизацију града? Да 
ли мислите да то ваља?
То не може да ваља због тога што је то мера против 
оних људи који се градоначелнику не допадају, а који 
су узели општинску власт. То је покушај одсецања, то 
значи овако: Владај, ако можеш са мало пара, већи део 
пара ћу узети ја, мене мораш молити да ти дам паре, 
да би нешто урадио за грађане. У ствари, садашњи 
градоначелник свима нуди савез под условом – да он 
влада. То је само са становишта политичке тактике 
исправно, али за интересе грађана сигурно није.

Шта волите у Земуну, а шта бисте мењали?
У Земуну никад не бих мењао, пре свега, Земунце. 
Трудио бих се да Земунци остану у Земуну, као што 
је природно. А шта бих мењао? Мењао бих исто оно 
што бих мењао и у целој Србији -  питао бих где је 
позориште, па бих питао где су биоскопи, да ли је 
интернет појео и Земун...и тако, урадио бих нешто 
корисно за Земунце. Власт не бих мењао због тога што 
су наши на власти, што су млади и непотрошени људи, 
и ја стварно верујем да могу да ураде нешто конкретно, 
видим да још имају ентузијазма и воље. Од већих 
инфраструктурних пројеката, мислим да би требало 
уредити земунску обалу. Обично је обала најважнији 
део града, што показује пример великих градова 
- Париза и бројних других градова. Уз воду нема 
довољно правих објеката. У праве објекте не рачунам 
само сплавове и постављене лађе. Ту би требало 
да буде и неки елитни хотел, и неко излетиште, и 
неко игралиште. Чујем да се интензивно ради на том 
великом пројекту земунске марине. Тога још нема, али 
то су велики и скупи пројекти. Биће и то.

За крај?
Поздравите ми Земунце!

Разговарала : Јадранка Јоксимовић
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Председник Градске општине Земун Бранислав 
Простран био је домаћин амбасадору Израела 
у Србији Њ.Е. Артуру Колу. Радни сасатанак у 
кабинету председника Градске општине Земун 
одржан је у понедељак 12. априла 2010. године.
У срдачном разговору, између осталог, било је 
речи о интензивирању сарадње са израелским 
привредницима који желе да улажу у Земун и 
унапређивању културних веза између два народа.
Градска општина Земун укључиће се у програм 
обележавања 150 година од рођења Теодора 
Херцела, оснивача и лидера ционистичког покрета, 
будући да његова породица води порекло из 
Земуна. Сусрет председника Градске општине 
Земун Бранислава Пространа и Њ.Е. Артура Кола, 
амбасадора Израела у Србији представља наставак 
сарадње између локалне самоуправе Земуна и 
Амбасаде Израела.

        ‘’Као организована локална заједница, Градска 
општина Земун је у позицији да створи повољно 
окружења чиме се привлаче страни инвеститори 

и унапређује живот Земуна’’, тим поводом, рекао је 
Бранислав Простран председник ГО Земун.

Пoсета израелског
амбасадора Земуну

Привредна сарадња са 
Италијом

Председник Градске општине Земун Бранислав 
Простран примио је 29. априла 2010. године 
делегацију италијанских привредника коју су чинили 
индустријалац Енрико Каламанте, архитекта 
Филиберто Андреоли, привредник Мауро Профили и 
регионални менаџер продаје Жељко Студен.
На састанку је било речи о потенцијалним 
улагањима иностраних партнера у циљу 
побољшања привредних капацитета Земуна. 
Посебно је значајна иницијатива италијанских 
привредника да се у Земуну изгради тржни центар 
који ће омогућити отварање нових радних места.
‘’Задовољство нам је да као општина сарађујемо са 
привредницима. Од нас ћете добити све неопходне 
информације, али и подршку за даље кораке. 
Најбољи доказ да је Земун перспективна општина за 
улагања су и велике компаније које већ овде послују, 
попут ‘’Кока-коле’’, ‘’Кнауфа’’, ‘’Бол пекиџинга’’, 
‘’Метроа’’. Сам положај Земуна веома је привлачан 
страним инвеститорима. Налази се на пловном 
Дунаву, у близини аеродрома и на раскрсници два 
важна европска коридора, аутопута Е-70 и Е-75’’, 
рекао је председник ГО Земун Бранислав Простран.
Италијански привредници су показали нескривено 
задовољство што су у општини Земун наишли на 
разумевање и пронашли гаранта у реализацији 
својих пословних планова.

Сусрет представника Амбасаде и челника Општине одржан је 
у кабинету председника Градске општине Земун, у четвртак 22. 
априла 2010. године. Отправник послова Амбасаде Републике 
Белорусије у Србији Сергеј Цичук сусрео се са замеником 
председника Скупштине Градске општине Земун Олгом Зорић, 
саветником председника Стевом Таталовићем и секретаром 
Скупштине Градске општине Земун Животом Јоцићем.
Тема састанка била је иницијатива председника белоруске 
општине Несвиж, господина И. Макара о успостављању 
могућих партнерских односа Скупштине општине Несвиж и 
Градске општине Земун.
Први корак сарадње биће реализован у оквиру Националне 
изложбе Белорусије у Србији, која се одржава у Београду, 
од 23. до 26. јуна 2010. године. Ово ће бити прилика да се 
успоставе пословни контакти привредника Земуна и Несвижа, 
као и да се презентује културни и историјски потенцијал ова 
два града.

Несвиж и Земун - будући 
партнери



Никад не бих мењао Земунце
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Интервју: Брана Црнчевић 

Господине Брано, јел` волите Земун?
Јел волим Земун ?! Како да не. За Земун ме везују 
многи људи, пре свега, 
па многи моји некадашњи сарадници, јер Земун је 
имао једно време најбољу школу карикатуре и сви су 
опслуживали „Јеж“ у којем сам и ја тада писао. Ту су 
били и Душан Петричић, и Драган Руменчић, и Кораксић 
је био међу њима. Па Бранко Пешић. За Земун ме 
везује и обала, па разне кафане.

Кафане? Јел има доброг бурека и пива у Земуну (Б. 
Црнчевић је својевремено своје књиге и афоризме 
објављивао под псеудонимом Бранислав БИП 
– бурек и пиво, нап.аутора)
У Земуну нема доброг бурека више, било га је некад. 
А сад и не конзумирам бурек. Сад само нешто лакше, 
шкембиће и тако то. А тога има у Земуну. Иначе, Земун 
је увек био посебан град. Кад правом Земунцу кажете 
да је из Београда, он каже - не, он није из Београда, он 
је из Земуна. Ја сам за Земун везан као Пречанин. Кад 
сам ја одрастао у Руми, Рума је била НДХ, а Земун је 
био граница између Недићеве Србије и Павелићеве 
Хрватске. И одатле су људи, ови који су знали да 
пливају, препливавали у Београд. Ја бих се удавио, 
нисам препливавао, био сам мали за рат. Имао сам 8 
година – не би ме примили ни партизани ни четници.

А како се данас слажете са Земуном?
Одлично, одлично. Ја често идем у Земун. У Земуну 
живи и мој фризер Божа, који ме годинама шиша. Па 
онда постоји кафана „Наја“, у којој се спремају сјајне 
дугачке танке кобасице и препоручујем их свима.
Шта ја знам – Земун к`о Земун – леп, шармантан, свој.

Јесте ли живели некада у Земуну?
Нисам живео, хтео сам да живим у Земуну, али ми је 
фалило око 300 000 марака. Кад сам нашао нешто што 
ми се свиђа, моји су ми рекли да је прескупо, па је и та 
љубав пала у засенак.

За Земун важи да као град носи специфичан 
уметнички шарм и боемски шмек, поменули сте и 
сами неке људе који припадају том миљеу. Где се 
примете те посебности?
Земун је стари град. Земунце ћете препознати по томе 
што другачије прелазе улицу него људи у Београду. 
Земунци су познати по томе што не гледају ни лево, ни 
десно кад прелазе улицу. Просто као да кажу овоме: 
Гази ако смеш, ти ћеш одговарати! Прелазе где хоће, 
како хоће, то је њихова територија. То карактеристично 

прелажење улице је тако у Земуну откад га знам. А ипак 
има најмање гажења, јер сви возачи знају да је такав 
Земун, и цео Земун личи на један пешачки прелаз. 
Земунци кажу - ово је наш град, ја сам Земунац, ти си 
дођош, а ја могу да прелазим како ја хоћу. Ето, и ту се 
види та посебност.

Пошто наглашавате ту посебност Земуна, да ли 
је ипак неупитна ствар да Земун  као општина 
треба да буде део Београда?
Мома Капор је једном рекао да је Београд једина тачка 
на свету са које можете стићи у Земун. Толики је значај 
придавао Земуну. А ја кажем да може и супротно – да је 
Земун тачка са које можете доћи у Београд кад хоћете.

Да се у разговору дотакнемо и актуелне и 
релативно нове општинске власти. Ви сте члан 
Председништва Српске напредне странке која је 
стожер коалиционе власти у Земуну. Јел пратите 
рад нове власти и да ли примећујете неке помаке?
Пратим нашу власт и пазим, колико могу, да нешто 
не забрљају. Често идем и разговарам са локалним 
властима. Ја иначе на власт гледам феноменолошки. 
Власт препознајем према људима. Кад се говори о 
Београду, увек ћете наћи Београђанина који ће рећи 
да је најбољи председник града био Бранко Пешић. Не 
само због Петље, не само због центра, него пре свега 
због односа према граду, због ангажованости. Умео је 
да буде домаћин у комунистичко доба, кад је домаћина 
било мало. Он није био локал-патриота, већ један 
озбиљан градоначелник. И до данас је тако. Мислим да 
га Ђилас не угрожава.

Како гледате на тренд смањења ингеренција 
београдских општина и централизацију града? Да 
ли мислите да то ваља?
То не може да ваља због тога што је то мера против 
оних људи који се градоначелнику не допадају, а који 
су узели општинску власт. То је покушај одсецања, то 
значи овако: Владај, ако можеш са мало пара, већи део 
пара ћу узети ја, мене мораш молити да ти дам паре, 
да би нешто урадио за грађане. У ствари, садашњи 
градоначелник свима нуди савез под условом – да он 
влада. То је само са становишта политичке тактике 
исправно, али за интересе грађана сигурно није.

Шта волите у Земуну, а шта бисте мењали?
У Земуну никад не бих мењао, пре свега, Земунце. 
Трудио бих се да Земунци остану у Земуну, као што 
је природно. А шта бих мењао? Мењао бих исто оно 
што бих мењао и у целој Србији -  питао бих где је 
позориште, па бих питао где су биоскопи, да ли је 
интернет појео и Земун...и тако, урадио бих нешто 
корисно за Земунце. Власт не бих мењао због тога што 
су наши на власти, што су млади и непотрошени људи, 
и ја стварно верујем да могу да ураде нешто конкретно, 
видим да још имају ентузијазма и воље. Од већих 
инфраструктурних пројеката, мислим да би требало 
уредити земунску обалу. Обично је обала најважнији 
део града, што показује пример великих градова 
- Париза и бројних других градова. Уз воду нема 
довољно правих објеката. У праве објекте не рачунам 
само сплавове и постављене лађе. Ту би требало 
да буде и неки елитни хотел, и неко излетиште, и 
неко игралиште. Чујем да се интензивно ради на том 
великом пројекту земунске марине. Тога још нема, али 
то су велики и скупи пројекти. Биће и то.

За крај?
Поздравите ми Земунце!

Разговарала : Јадранка Јоксимовић
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Председник Градске општине Земун Бранислав 
Простран био је домаћин амбасадору Израела 
у Србији Њ.Е. Артуру Колу. Радни сасатанак у 
кабинету председника Градске општине Земун 
одржан је у понедељак 12. априла 2010. године.
У срдачном разговору, између осталог, било је 
речи о интензивирању сарадње са израелским 
привредницима који желе да улажу у Земун и 
унапређивању културних веза између два народа.
Градска општина Земун укључиће се у програм 
обележавања 150 година од рођења Теодора 
Херцела, оснивача и лидера ционистичког покрета, 
будући да његова породица води порекло из 
Земуна. Сусрет председника Градске општине 
Земун Бранислава Пространа и Њ.Е. Артура Кола, 
амбасадора Израела у Србији представља наставак 
сарадње између локалне самоуправе Земуна и 
Амбасаде Израела.

        ‘’Као организована локална заједница, Градска 
општина Земун је у позицији да створи повољно 
окружења чиме се привлаче страни инвеститори 

и унапређује живот Земуна’’, тим поводом, рекао је 
Бранислав Простран председник ГО Земун.

        ‘’Као организована локална заједница, Градска 

Пoсета израелског
амбасадора Земуну

Привредна сарадња са 
Италијом

Председник Градске општине Земун Бранислав 
Простран примио је 29. априла 2010. године 
делегацију италијанских привредника коју су чинили 
индустријалац Енрико Каламанте, архитекта 
Филиберто Андреоли, привредник Мауро Профили и 
регионални менаџер продаје Жељко Студен.
На састанку је било речи о потенцијалним 
улагањима иностраних партнера у циљу 
побољшања привредних капацитета Земуна. 
Посебно је значајна иницијатива италијанских 
привредника да се у Земуну изгради тржни центар 
који ће омогућити отварање нових радних места.
‘’Задовољство нам је да као општина сарађујемо са 
привредницима. Од нас ћете добити све неопходне 
информације, али и подршку за даље кораке. 
Најбољи доказ да је Земун перспективна општина за 
улагања су и велике компаније које већ овде послују, 
попут ‘’Кока-коле’’, ‘’Кнауфа’’, ‘’Бол пекиџинга’’, 
‘’Метроа’’. Сам положај Земуна веома је привлачан 
страним инвеститорима. Налази се на пловном 
Дунаву, у близини аеродрома и на раскрсници два 
важна европска коридора, аутопута Е-70 и Е-75’’, 
рекао је председник ГО Земун Бранислав Простран.
Италијански привредници су показали нескривено 
задовољство што су у општини Земун наишли на 
разумевање и пронашли гаранта у реализацији 
својих пословних планова.

Сусрет представника Амбасаде и челника Општине одржан је 
у кабинету председника Градске општине Земун, у четвртак 22. 
априла 2010. године. Отправник послова Амбасаде Републике 
Белорусије у Србији Сергеј Цичук сусрео се са замеником 
председника Скупштине Градске општине Земун Олгом Зорић, 
саветником председника Стевом Таталовићем и секретаром 
Скупштине Градске општине Земун Животом Јоцићем.
Тема састанка била је иницијатива председника белоруске 
општине Несвиж, господина И. Макара о успостављању 
могућих партнерских односа Скупштине општине Несвиж и 
Градске општине Земун.
Први корак сарадње биће реализован у оквиру Националне 
изложбе Белорусије у Србији, која се одржава у Београду, 
од 23. до 26. јуна 2010. године. Ово ће бити прилика да се 
успоставе пословни контакти привредника Земуна и Несвижа, 
као и да се презентује културни и историјски потенцијал ова 
два града.

Несвиж и Земун - будући 
партнери
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Нови канал за нормалан 
живот

Градска општина Земун покренула је решавање 
вишегодишњег, готово деценијског проблема 
површинских и подземних вода у Батајници. У 
четвртак 11. фебруара 2010. године велики ровокопач 
почео је са копањем канала ширине преко 3 метра и 
дубине 1,5 метар. Овај канал је дужине 880 метара и 
креће се поред пруге у насељу Шангај. Нови канал је 
за 80 сантиметара нижи од канала из окружења улице 
Миленка Павловића, а 1,2 метар виши од канала који 
иде од пружног прелаза. Испод пружног прелаза је 
пробијен и очишћен пропуст где се овај канал спаја 
са великим каналом који ову воду одводи у систем 
Галовица, а даље у реку Саву.
„Изградњом овог канала директно ће се одвести воде 
из окружења улице Миленка Павловића и на другој 
страни пруге насеља Шангај. На овој територији 
има преко 1100 кућа од којих су неке биле потпуно 
поплављене. Ово је само део акције чишћења канала, 
која се наставља, и стварање услова да се овакви 
проблеми трајније реше и нашим суграђанима створе 
услови за нормалан живот“, рекао нам је Славиша 
Топаловић, помоћник председника општине Земун 
који је организовао и дневно руководио овом великом 
акцијом.
Иако је тог дана време било хладно, грађани из 
околних кућа су знатижељно и са одушевљењем 
поздравили почетак копања овог канала. 

Велики дан за Батајницу

У Батајници саниран квар на 
водоводној мрежи

У насељу Официрска колонија у Батајници 
саниран је квар на водоводној мрежи. Са станарима 
Официрске колоније и екипом која је отклањала квар, 
на терену је био Милан Бојовић, члан Већа Градске 
општине Земун.
Екипе су од петка, 12. марта до понедељка, 15. 
марта 2010. године непрестано радиле на терену 
и успеле да поправе водоводну цев која је пукла и 
оставила десет стамбених зграда вез воде. Градска 
општина Земун ангажовала је механизацију и у 
отежаним временским условима квар је отклоњен. 
Снабдевање водом после три дана прекида је 
нормализовано и грађани овог дела Батајнице су 
поново прикључени на водоводну мрежу.

Свежа риба по европским 
стандардима

Свој дневни улов из Дунава и притока, 18 аласа 
моћи ће да продају у условима који гарантују 
хигијенску исправност речне рибе у специјалним 
расхладним уређајима посебне Аласке пијаце, 
отворене 30. марта у оквиру Земунске пијаце. У 
сарадњи са аласима, пре осам месеци започет 
је пројекат изградње овог дела пијаце, како би се 
грађанима обезбедила безбедна продаја свеже 
речне рибе, а коју су рибари раније продавали на 
обичним тезгама или у пластичним кадицама.
‘’Сада је много боље и безбедније и ово је дан који 
ћемо дуго памтити’’- каже Драган Пешић, алас, док 
Киза ‘’Дунавски вук’’, односно Зоран Станковић, 
додаје да ниједна пијаца у граду нема овакве 
услове и да се риба више неће продавати на 
високој температури у условима ризика, већ по свим 
европским стандардима.
Од директора ЈКП ‘’Градске пијаце’’, Драгана 
Пушаре, сазнајемо да је цена дневног закупа 
расхладне витрине, која износи нешто више од 300 
динара, договорена са аласима.
Председник земунске општине, Бранислав Простран 
са својим сарадницима обишао је нову пијацу 
и нагласио да ће грађани добити бољу понуду 
хране, а рибари посао. Он је подсетио да са ЈКП 
‘’Градске пијаце’’ општина Земун ради и пројекат 
реконструкције и санације горњег дела Земунске 
пијаце, а очекује се да ће бити завршено до јесени. 
‘’Пијаце’’ треба да пројектују плато, а општина 
реконструкцију околних фасада.
Иначе, из управе овог градског предузећа сазнајемо 
да ће свој простор на градским пијацама добити и 
стари занати.

Аласка пијаца у Земуну
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У бази Специјалне 
антитерористичке 
јединице (САЈ) у насељу 
13. мај, у недељу 11. 
априла од 11 до 16 
часова одржано је прво 
изборно такмичење за 
репрезентацију Србије 
у коњичком полицијском 
вишебоју и даљинском 
јахању на 10 и 40 
километара. Покровитељ 
такмичења била је Градска 
општина Земун, док су 
организацију преузели 
МУП Србије и Коњички 
клуб ‘’Полицајац’’.
У преподневним сатима 
по јако хладном времену 
за ово доба године најпре 
је стартовала трка на 40 
километара. Јахаче је на 
обележену стазу пољским 
путевима до Батајнице 
испратио командант 
Коњичке бригаде и 
директор Коњичког клуба 
‘’Полицајац’’ Драган 
Новковић. Службеници 
полиције, учесници коњичког полицијског вишебоја 
су се поред трке надметали у оријентацији на терену, 
пружању прве помоћи и гађању из ваздушне пушке. 
Ове дисциплине организоване су и за грађане који 
су се манифестацији придружили у значајном броју, 
искористивши јединствену прилику да осмотре услове 
у којима се обучавају елитне полицијске јединице.
Супротно увреженом мишљењу да су трке – трке, у 
случају даљинског јахања то је нешто сасвим друго и, 
како сазнајемо од судија, победник није онај ко први 
стигне на циљ, већ грло које је јахач довео до циља 
у најбољем физичком стању. То зависи од вештине 
јахача и физичке припремљености коња. Грла која 
су учествовала у трци од 40 километара, на пример, 
четири су се пута јављала судијском пункту, где је 
коњима мерен притисак, прављена пауза од пола 
сата да се пулс спусти на нормалу после каса од 10 
километара и тако је праћен и оцењиван њихов статус. 
Грло које је сакупило највише поена, проглашено је 
за победника. Помало необичне пропозиције за лаике 
или грађане посетиоце коњских трка на хиподрому, 
али таква су правила.
У многе чињенице о коњичкој бригади полиције упутио 
нас је у необавезном и неформалном разговору уз чај 
њен командир Зоран Живковић. Сазнајемо, између 
осталог, да смо у целом региону најзначајнији и 
први по обучености, јер је бригада традиција наше 
‘’поставе’’, као и да је ефикасност коњичке полиције 
неупоредива са било којом формацијом.
Док је трка трајала, бројни посетиоци разгледали 
су објекте, пили топле напитке у ресторану САЈ-а, 
разгледали расне дресиране псе, а деца су у пратњи 
полицајаца и родитеља јахала коње.
Око 15 часова у базу САЈ- а стигао је министар 
полиције Србије Ивица Дачић са сарадницима, међу 
којима су били заменик председника Градске општине 
Земун Саша Љубинковић и члан Већа 
општине Земун Карло Квапил. 

Пошто су разгледали стрелиште и терене за вежбе, 
потпредседник Владе Србије и министар полиције 
Ивица Дачић обратио се присутнима.’’Ово је једна од 
акција повезивања грађана са полицијом и драго ми 
је да је организација са Градском општином Земун 
у потпуности успела’’. Дачић је обећао одржавање 
сличних турнира широм Србије како би се пре свега 
најмлађи упознали са вештинама којима баратају 
полицијски службеници са коњима.
Заменик председника Градске општине Земун 
Саша Љубинковић истакао је да су покровитељ и 
организатори овом манифестацијом имали за циљ 
промоцију коњичког спорта. ‘’Ова манифестација 
је такође знак сарадње која постоји између 
јединица локалне самоуправе и државних органа и 
Министарства унутрашњих послова. Надам се да ће 
ова сарадња и даље јачати у другим видовима’’- рекао 
је Љубинковић.
Ивица Дачић уручио је медаље и пехаре најбољим 
полицијским службеницима у вишебоју: Милану 
Рангелову, Марку Михајловићу и Марку Стојановићу. 
Саша Љубинковић поделио је трофеје најбољима 
у даљинском јахању на 40 километара: Јаношу 
Хорвату и грлу Мелоди Денсер из КК’’Бела грива’’ из 
Обреновца, Јовани Миланов члану београдског КК 
‘’Дивађо’’ која је јахала грло Ту хартс, Марини Гуњачи 
из КК ‘’МБМ’’ из Рушња која је јахала на Валдиви вити, 
док су екипно тријумфовали Коњички клуб ‘’Дивађо’’ 
са јахачима Јованом Миланов и Дијаном Богдановић, 
КК ‘’Полицајац’’ са јахачима Синишом Падежанином и 
Игором Јураком.
Специјалне награде у гађању ваздушном пушком 
за посетиоце освојили су Стефан Лазаревић и Лука 
Дачић.

Вишебој и даљинско јахање

Прво изборно такмичење за 
репрезентацију Србије
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пружању прве помоћи и гађању из ваздушне пушке. 
Ове дисциплине организоване су и за грађане који 
су се манифестацији придружили у значајном броју, 
искористивши јединствену прилику да осмотре услове 
у којима се обучавају елитне полицијске јединице.
Супротно увреженом мишљењу да су трке – трке, у 
случају даљинског јахања то је нешто сасвим друго и, 
како сазнајемо од судија, победник није онај ко први 
стигне на циљ, већ грло које је јахач довео до циља 
у најбољем физичком стању. То зависи од вештине 
јахача и физичке припремљености коња. Грла која 
су учествовала у трци од 40 километара, на пример, 
четири су се пута јављала судијском пункту, где је 
коњима мерен притисак, прављена пауза од пола 
сата да се пулс спусти на нормалу после каса од 10 
километара и тако је праћен и оцењиван њихов статус. 
Грло које је сакупило највише поена, проглашено је 
за победника. Помало необичне пропозиције за лаике 
или грађане посетиоце коњских трка на хиподрому, 
али таква су правила.
У многе чињенице о коњичкој бригади полиције упутио 
нас је у необавезном и неформалном разговору уз чај 
њен командир Зоран Живковић. Сазнајемо, између 
осталог, да смо у целом региону најзначајнији и 
први по обучености, јер је бригада традиција наше 
‘’поставе’’, као и да је ефикасност коњичке полиције 
неупоредива са било којом формацијом.
Док је трка трајала, бројни посетиоци разгледали 
су објекте, пили топле напитке у ресторану САЈ-а, 
разгледали расне дресиране псе, а деца су у пратњи 
полицајаца и родитеља јахала коње.
Око 15 часова у базу САЈ- а стигао је министар 
полиције Србије Ивица Дачић са сарадницима, међу 
којима су били заменик председника Градске општине 
Земун Саша Љубинковић и члан Већа 
општине Земун Карло Квапил. 

Пошто су разгледали стрелиште и терене за вежбе, 
потпредседник Владе Србије и министар полиције 
Ивица Дачић обратио се присутнима.’’Ово је једна од 
акција повезивања грађана са полицијом и драго ми 
је да је организација са Градском општином Земун 
у потпуности успела’’. Дачић је обећао одржавање 
сличних турнира широм Србије како би се пре свега 
најмлађи упознали са вештинама којима баратају 
полицијски службеници са коњима.
Заменик председника Градске општине Земун 
Саша Љубинковић истакао је да су покровитељ и 
организатори овом манифестацијом имали за циљ 
промоцију коњичког спорта. ‘’Ова манифестација 
је такође знак сарадње која постоји између 
јединица локалне самоуправе и државних органа и 
Министарства унутрашњих послова. Надам се да ће 
ова сарадња и даље јачати у другим видовима’’- рекао 
је Љубинковић.
Ивица Дачић уручио је медаље и пехаре најбољим 
полицијским службеницима у вишебоју: Милану 
Рангелову, Марку Михајловићу и Марку Стојановићу. 
Саша Љубинковић поделио је трофеје најбољима 
у даљинском јахању на 40 километара: Јаношу 
Хорвату и грлу Мелоди Денсер из КК’’Бела грива’’ из 
Обреновца, Јовани Миланов члану београдског КК 
‘’Дивађо’’ која је јахала грло Ту хартс, Марини Гуњачи 
из КК ‘’МБМ’’ из Рушња која је јахала на Валдиви вити, 
док су екипно тријумфовали Коњички клуб ‘’Дивађо’’ 
са јахачима Јованом Миланов и Дијаном Богдановић, 
КК ‘’Полицајац’’ са јахачима Синишом Падежанином и 
Игором Јураком.
Специјалне награде у гађању ваздушном пушком 
за посетиоце освојили су Стефан Лазаревић и Лука 
Дачић.

Вишебој и даљинско јахање

Прво изборно такмичење за 
репрезентацију Србије



8 Руководство Земуна испуњава предизборна обећања

Видљив напредак
Предсeдник Градске општине Земун Бранислав Простран са сарадницима 

обишао је грађевинске радове који се одвијају на објекту вртића „Атина“ на 
кеју као и радове у насељима Алтина, Соко Салаш, Грмовац и Угриновци. 

Зему
н ВРТИЋ „АТИНА“

Вртић на земунском кеју је 
осам година био запостављен 

и запуштен, тако да су 
неопходни радови на вртићу 
постали обимнији, јер је под 

зубом времена добар део 
објекта потребно реновирати. 
То је разлог зашто овај вртић 

још увек не ради.

Алти
на НАСЕЉЕ АЛТИНА

Насеље Алтина је ове године 
добило велику и лепу основну 
школу. Међутим, прилаз овој 

школи је за многе ђаке до 
сада представљао и велику 

опасност у саобраћају. Деца 
би до школе долазила веома 

прометним саобраћајницама 
и неуређеним земљиштем 

између ограда и пута. На 
иницијативу општине Земун 

почела је изградња тротоара 
а са тим и испуњавање датих 

предизборних обећања.    

СОКО САЛАШ
Општина Земун има у плану 

да уреди дечије игралиште у 
насељу Соко Салаш, као и да 

наспе пут који иде до неколико 
кућа које су мало одвојене од 

центра насеља.

Соко Салаш
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ГРМОВАЦ
У Грмовцу је општина 
изградила мрежу одводних 
кишних канала тако да 
грађани Грмовца више немају 
проблем са површинским и 
подземним водама. Такође, у 
овом тренутку се финансирају 
радови на завршетку цркве 
Светог Илије као и радови на 
насипању улица. Председник 
општине је разговарао са 
окупљеним грађанима Грмовца 
на тему проналажења начина 
за довођење водовода у ово 
насеље. 

УГРИНОВЦИ
Угриновци су добили нови 
тротоар око вртића „Рода“ 
који се налази и центру села, 
као и нови и лепо уређени 
паркинг испред вртића. 
Госпођа Милена нам је рекла да 
је пријатно изненађена како је 
лепо уређен овај простор око 
вртића и присећа се како је 
овај део некада био запуштен и 
неугледан.   

Угриновчани су ове године, 
као и добар део Земуна, имали 
велики проблем са површинским 
и подземним водама. Наш 
суграђанин, господин Зоран 
Илић, нам је тим поводом 
рекао: „Тридесет година 
чекамо да дође на власт неко 
ко ће нам помоћи да се решимо 
овог проблема. Захваљујем 
се у своје и име мојих комшија 
овим добрим људима који воде 
општину Земун на испуњеним 
обећањима“    
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ЗЕМУН10
Отворена здравствена 
станица у Земун Пољу 

У року

У суботу 17. априла, на 11- годишњицу смрти 
мале Милице Ракић, венце и сузе на њен гроб 
на Батајничком гробљу положила је породица 
и пријатељи који девојчицу, симбол недужне 
дечије жртве, нису заборавили. Председник 

Градске општине Земун Бранислав Простран 
је у име свих грађана Земуна и својих сарадника 
положио сузу на Миличин одар и присуствовао 

парастосу. 
Сузу је положио и председник Управног одбора 

Фонда ‘’Мала Милица Ракић из Батајнице’’ и 
члан Већа општине Милан Бојовић, док су венац 

од крваво црвених гербера положили Никола 
Арнаут, председник МЗ Батајница и комплетан 

Савет МЗ. 
Поред оца Жарка, мајке Душице која је и 

директор фонда који носи име мале жртве 
НАТО бомбардовања, брата Алексе и сестрице 
Анђеле помену су присуствовали многобројни 
Батајничани који негују сећање на време зла.

У улици Елија Финција или Браће Крњешевац 
број 2 у Земун Пољу, у насељу Камендин, на око 
хиљаду квадрата изграђена је у року и свечано 
отворена 24. фебруара здравствена станица Земун 
Поље – Камендин. Оствариле су се  вишегодишње 
жеље 30.000 становника који су коначно добили 
здравствену заштиту какву заслужују. Директор Дома 
здравља Земун, Душан Јоксимовић распоредио је 
постојећи кадар, те ће у осам служби (здравствена 
заштита одраслих, педијатрија, лабораторија, 
гинекологија, стоматологија, кућно лечење и 
патронажа) радити 14 лекара, 20 медицинских 
сестара и 11 техничких лица. Могуће је да се састав 
кадровски појача са још осам особа, а оптимално 
би, сматра др Јоксимовић било да се запосли још 
22, што би значило 67 запослених. Новом комплексу 
недостаје само апотека која је планирана и биће 
изграђена на 52 квадрата.
Делегација општине Земун била је у пуном саставу, 
уз председника и заменика председника општине 
били су помоћници председника и чланови Већа. 
Председник општине Земун Бранислав Простран 
истакао је да грађани Земуна могу да буду поносни 
објектом који ће им омогућити бољу и квалитетнију 
здравствену заштиту. Он је пожелео да им што 
мање буде потребна и да их здравље добро служи, 
и најавио појачану општинску бригу о здравству и у 
текућој години.
У изградњу Здравствене станице Земун Поље-
Камендин уложено је више од два милиона евра и то 
је 27 подстаница земунског Дома здравља.

Помен малој Милици 
Ракић

Сећање живи

Градска општина Земун је својим активностима 
обезбедила санацију куће осамдесетосмогодишње 
суграђанке Вере Бајић. 
Почетком фебруара 2010. године на Гардошу, услед 
клизишта, срушио  се део куће сазидан пре више од 
сто година. 
‘’Иако овакви радови нису у надлежности Градске 
општине Земун, обзиром на године и емотивну 
везаност наше суграђанке за простор у коме је 
провела цео свој живот, општина Земун је допринела 
да се за неколико дана наша суграђанка врати 
у свој дом’’, рекао је Стево Таталовић, саветник 
председника општине.
До санације куће бака Вера је привремено смештена 
у хотелу  ‘’Централ’’ у Земуну. 

Санирана бака Верина 
кућа
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Драги моторизовани Земунци,
Редакција „Земунских новина“ налази се на углу 
Прерадовићеве и Косовске улице, одмах преко пута општине. 
Свакодневно смо сведоци да паук служба овде „вредно“ ради 
и да свакодневно однесе по неколико возила која су паркирана 
на недозвољеном месту. Овим упозорењем желимо да вам 
скренемо пажњу, уштедимо новац и непотребну нервозу која се 
ствара кад паук служба „савесно“ ради свој посао. 
Немојте се никако паркирати у Прерадовићевој улици све 
до обележеног паркинг простора са десне стране улице. На 
самом углу Прерадовићеве са Косовском, иако вам се чини да 
је то продужетак паркинга, знајте - одатле ће вам ауто сигурно 
бити однет. Најчешће се возила односе ако су паркирана 
на десној страни Косовске у близини контејнера за смеће. 
Уосталом, пратите саобраћајне знаке и видећете да су забране 
паркирања јасно обележене. 
Ми само желимо да вас упозоримо да је паук служба једна 
од служби које у центру Земуна веома вредно ради и немојте 
ризиковати да вам ауто буде однешен. 

Да уштедите нерве и новац

Одржане седнице  - 11,12,13.

У уторак, 9. марта 2010. године одржана је Једанаеста 
седница Скупштине ГО Земун. На седници је већином 
гласова усвојен Извештај Комисије за административна 
и мандатна питања о поднетим оставкама одборника 
Скупштине Градске општине Земун, као и предлог 
Одлуке о утврђивању престанка мандата одборницима 
Скупштине ГО Земун.
Овом одлуком утврђен је престанак мандата 
одборницима Тамари Стојановић са изборне листе За 
европски Земун – Борис Тадић, мр Славку Јерковићу, 

Милану Згоњанину и Гордани Поп-Лазић са изборне 
листе Српска радикална странка.
У даљем раду скупштине, већином гласова за 
заменика јавног правобраниоца Градске општине 
Земун именована је Снежана Вукотић, дипл. правник. 
Потврђени су мандати новим одборницима: Славици 
Стојковић и Насеру Афизовићу.
Oдборници су усвојили Предлог решења о разрешењу 
и именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни 
простор Земун“. Дужности су разрешени Драган 
Гаврић, члан и Марија Зекић, члан из реда запослених 
у ЈП „Пословни простор Земун“, а за нове чланове 
изабрани су Небојша Симић и Весна Никић, запослена 
у ЈП „Пословни простор Земун“.
На седници је усвојен Предлог решења о изменама 
решења о именовању Изборне комисије Градске 
општине Земун. Дужности су разрешени Недељко 
Шарић, члан на предлог Демократске странке и 
Славица Рајачић, секретар. За новог члана изабран 
је Петар Алимпић на предлог ДС-а, а за секретара је 

изабран Зоран Лукић, дипл. правник.
Усвојен је Извештај о раду Управе Градске општине 
Земун за 2009. годину, као и Предлог одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о организацији Управе 
Градске општине Земун и Предлог одлуке о допуни 
Пословника Скупштине ГО Земун.
Одборници су донели Закључак о усвајању Стратегије 
развоја туризма ГО Земун 2010-2016.година. Стратегија 
представља документ у коме су дефинисане основне 
смернице развоја туризма у контексту равномерног 
привредног развоја. 
Скупштина је већином гласова донела Закључак о 
давању негативног мишљења на нацрт Одлуке о 
промени Статута града Београда.
На 12. седници СО Земун, одржаној 20. априла 2010. 
године, усвојено је више одлука: потврђени су мандати 
општинским одборницима Снежани Антонић, Стеви 
Живановићу и Игњату Ковачевићу са Изброне листе 
Српске радикалне странке ‘’Др Војислав Шешељ’’, 
усвојен је Предлог за промену Статута ГО Земун, 
Закључак о приступању промени Статута ГО Земун, о 
образовању Комисије за родну равноправност.
Скупштинска већина прихватила је оставку одборника 
СНС Зорана Туфегџића.
На 13. седници СО Земун, одборничка већина је 29. 
априла 2010. године усвојила свих осам одлука које су 
се нашле на дневном реду. Уместо Зорана Туфегџића, 
који је поднео оставку на одборничко место, потврђен 
је мандат Маријани Златић која ће појачати редове 
владајуће странке у скупштини.
Земун ће, како је одлучено 29. априла, позитивно 
одговорити на иницијативу белоруске стране о 
упостављању сарадње између Градске општине 
Земун и градића Несвиж у Белорусији, а о достигнутом 
степену сарадње и перспективама известила је Олга 
Зорић, заменица председника СО Земун.
После дуже и исцрпне расправе, усвојена је Одлука о 
екстерној ревизији завршног рачуна буџета ГО Земун 
за 2009. годину, Одлука о завршном рачуну буџета ГО 
Земун за 2009. годину и предлог Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о буџету ГО Земун за 2010. годину.
У наставку седнице усвојена је Одлука о промени 
Статута ГО Земун и донета решења о разрешењу 
бившег одборника Зорана Туфегџића дужности 
члана општинског Савета за урбанизам, комуналне 
делатности и заштиту животне средине, уместо којег је 
на ово место изабран Ненад Врањевац.
Исто тако, одборничка већина разрешила је Марију 
Вукмировић дужности члана НО ЈП ‘’Пословни простор”  
а на њено место изабрала Александра Марковића.

Ради се пуном паром
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Под покровитељством Амбасаде Јапана и општине 
Земун, у хали ‘’Пинки’’ је 6. фебруара одржана 
манифестација ‘’Јапан-земља традиције спортова’’ и 
Први балкански сумо шампионат. Испред Амбасаде 
Јапана манифестацију и шампионат је отворио 
господин Шинада, а испред пријатељске Србије 
девојчица Невена Хајдуковић која је отпевала стару 
српску изворну песму ‘’Извор вода жуборила’’. 
Господин Шинада је, истакавши да су данас прве 
асоцијације на Јапан везане за високософистицирану 
технологију -  аутомобил, компјутер, хај-тек, док 
Јапанци свој национални идентитет траже и налазе у 
дугој и богатој традицији своје отаџбине, међу којима 
вештина сумо борбе заузима високо место. 
Манифестацију током које су, нажалост малобројну 
публику, поздравиле наде борилачких спортова 
реалног аикида, каратеа, џудоа, сумо и кајокушин 
каратеа, отворио је расположени играчки ансамбл 
КУД-а ‘’Седмица’’ из Угриноваца.
Делегацију земунске општине чинили су чланови 
Већа општине Дејан Вујсић, Дамир Ковачевић, док 
се у професионалној улози лекара појавила њихова 
колегиница Ксенија Узуновић. У публици су такође 
примећени  чланови Већа Душан Благојевић и 
Милосав Стаменов.
У борбама Првог шампионата Балкана надметало се 
60 такмичара из Турске, Бугарске, Грчке, Македоније, 
Б и Х, Румуније, Црне Горе и Србије у мушкој и 
женској конкуренцији.

Под покровитељством 
Амбасаде Јапана и општине 

Земун

Сумо је мудрост борења, унапређивана 
1759 година као спорт посвећен 

боговима. Такмичари се труде да 
концентрацијом и снагом, отворених 
шака, како би показали саборцу да не 
крију оружје у руци, оборе противника 

или га избаце из ринга.

Спорт посвећен боговима
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У петак, 16. и суботу 17. априла, испред Летње 
позорнице на Кеју ослобођења, члан Већа општине 
Земун, Дамир Ковачевић, отворио је шести по реду, и 
већ традиционални дводневни турнир у малом фудбалу 
‘’Urban Freestyle Soccer’’ у којем се надмећу основци 
редовних и школа за децу са посебним потребама из 
нашег града. Овогодишњи турнир одржава се у знаку 
предстојећег светског првенства у фудбалу у Јужној 
Африци и под слоганом ‘’Свима нам је првенство’’.
Први шут у Земуну, на препознатљиво импровизованим 
теренима ‘’три на три’’, практично је означио и старт 
турнира у још 40 градова Србије.
Посебна атракција за учеснике и публику турнира 
били су промотери ‘’најважније споредне ствари на 
свету’’, прволигаши најпопуларнијих српских клубова 
‘’Партизана’’ и ‘’Црвене звезде’’.

‘’Urban Freestyle Soccer’’  
- Земун отворио сезону 

малог фудбала

Шампиони и шампионке за 2010. годину су 
по категоријама: Миодраг Бингулац(Србија), 

Михаил Илиев (Бугарска), Христо 
Христов(Бугарска) и Петар Стојанов(Бугарска); 

Ана Методиева(Бугарска) и Здравко 
Стојанов(Бугарска) у категорији деце до 14 

година. 

Старт за целу Србију

Градска општина Земун се ове године прикључила 
Бициклијади 2010. и промоцији активног и здравог 
стила живота, промоцији бицикла као свакодневног 
превозног средства и бициклизма уопште. Трка је 
кренула са Трга Републике у недељу 9. маја 2010. 
године, у 11 часова. Траса трке је: Трг Републике, 
Дечанска улица, Теразијски тунел, Бранкова улица, 
преко Бранковог моста, скретање у Милентија 
Поповића, Булеваром Зорана Ђинђића , затим 
Тошин бунар, Бежанијска, Главна, Карађорђева, 
Булевар Николе Тесле до Ушћа, где је циљ трке. 
Ово је једно од најмасовнијих спортско-рекреативних 
манифестација и у лаганој вожњи кроз град учествује 
више хиљада ученика, студената, рекреативаца, 
спортиста, уметника, дипломата пензионера и читавих 
породица.

Бициклијада
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Они доказују да јесте 
могуће

За „Земунске“ – из Удружења
 ‘’Све је могуће’’

Организације, институције и предузећа која су 
помогла да седамнаесточлана екипа Спортско-
рекреативног удружења особа са инвалидитетом ‘’Све 
је могуће’’ отпутује почетком фебруара на ‘’Малме 
опен 10’’, друго по масовности такмичење после 
параолимпијских игара, срели су се са учесницима у 
општини Нови Београд 10. марта и разменили утиске 
и нове идеје. Овом састанку присуствовали су и драги 
пријатељи из општине Земун, помоћник председика 
општине и координатор Канцеларије за грађане Стево 
Таталовић и члан Већа општине Ксенија Узуновић.
Разговарало се отворено о положају особа са 
инвалидитетом, натчовечанским напорима које је 
локална и шира заједница уложила да учеснике 
пошаље на ово такмичење, као и о условима у којима 
су освојене медаље. А Ненад Крбавац донео је 
Србији злато и сребро у стоном тенису, иако чак није 
имао ни одговарајућа колица.
Тим ‘’Све је могуће’’ вратио се пун утисака из Малмеа. 
Наравно, волели би да једноставни рецепти из ове 
државе познате по високом стандарду, заживе и 
у нашој Србији, те ће у најскорије време прионути 
на реализацију нових пројеката. Један од њих је и 
организација међународног спортског такмичења и 
у нашој земљи, а тада ће бити прилика да се прави 
пријатељи заиста покажу, сматрају у Удружењу.
Огроман успех Удружења ‘’Све је могуће’’ на чијем 
челу је Милада Лазић, нема пандана у свету ‘’здравих 
и правих’’ и раван је подвигу. Само упорним радом 
и постигнутим резултатима, заједница опхрвана 
егзистенцијалним проблемима успела је да екипу 
опреми, обуче, превезе и смести пет дана у 
пријатељском Малмеу. Зато их Удружење привлачи 
и позива у све већем броју. Помозимо им да живе 
лепше и боље, да знају за радост и победе. Налазе 
се у Савској 15/17 на броју 063/228 946 или мејлу: 
sve_je_moguce@yahoo.com

Основна школа  „Горња Варош“ образовала 
је велики број данас познатих личности. Тешко 
је набројати све познате музичаре, песнике и 
фудбалере, али и безброј квалитетних људи који 
нису познати широј јавности али су добри људи и 
брижни родитељи. 
Сања Савић има 14 година, иде у седми разред 
и већ сада је најпознатији ученик Основне школе 
„Горња Варош“. Редовно учествује на атлетским 
првенствима Србије на којима је до сада освојила 18 
медаља. Својим песмама учествовала је у изради 
четири збирке песама за децу, а директор њене 
основне школе, господин Светислав Ковачевић, 
уприличио је малу промоцију поводом издања друге 
књиге песама ове младе песникиње. Том приликом 
је Сањи Савић, испред општине Земун, симболични 
поклон уручила потпредседница Скупштине општине 
Земун Олга Зорић и речима: „Од писца писцу“ 
пожелела је овој ученици седмог разреда пуно 
успеха у даљем раду.

Промоција књиге песама 
ученице седмог разреда 
ОШ „Горња Варош“

Помоћник  председника земунске општине Дејан 
Матић и члан Већа општине Владимир Костић у 
име општине обезбедили су и у просторијама месне 
заједнице Земун Поље 25. фебруара поделили 
самохраним родитељима брашно, со и остале 
животне намирнице, као и средства за хигијену. 
‘’Знамо да је ово само почетак реализације наших 
договора, а ако се узме у обзир незавидан и, 
слободно се може рећи, трагичан положај многих 
од нас, свака је помоћ и пажња добродошла’’- 
захвалила се на поклону Ленка Зеленовић у име 
Удружења самохраних родитеља

И најосновније је потребно

Помажемо суграђанима
Наша драга суграђанка, Релота Александра (14), 
велики борац и волонтер Канцеларије за младе 
Земуна, болује од прогресивне болести која може 
да доведе до потпуног слепила. Да бисмо јој 
помогли у лечењу, организујемо акцију „Очи боје 
Дунава“ и позивамо вас да својим добровољним 
прилозима помогнемо нашој суграђанки.

број жиро-рачуна  ЕФГ банка
250-1230005781200-61  Хвала!
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Под покровитељством Амбасаде Јапана и општине 
Земун, у хали ‘’Пинки’’ је 6. фебруара одржана 
манифестација ‘’Јапан-земља традиције спортова’’ и 
Први балкански сумо шампионат. Испред Амбасаде 
Јапана манифестацију и шампионат је отворио 
господин Шинада, а испред пријатељске Србије 
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Господин Шинада је, истакавши да су данас прве 
асоцијације на Јапан везане за високософистицирану 
технологију -  аутомобил, компјутер, хај-тек, док 
Јапанци свој национални идентитет траже и налазе у 
дугој и богатој традицији своје отаџбине, међу којима 
вештина сумо борбе заузима високо место. 
Манифестацију током које су, нажалост малобројну 
публику, поздравиле наде борилачких спортова 
реалног аикида, каратеа, џудоа, сумо и кајокушин 
каратеа, отворио је расположени играчки ансамбл 
КУД-а ‘’Седмица’’ из Угриноваца.
Делегацију земунске општине чинили су чланови 
Већа општине Дејан Вујсић, Дамир Ковачевић, док 
се у професионалној улози лекара појавила њихова 
колегиница Ксенија Узуновић. У публици су такође 
примећени  чланови Већа Душан Благојевић и 
Милосав Стаменов.
У борбама Првог шампионата Балкана надметало се 
60 такмичара из Турске, Бугарске, Грчке, Македоније, 
Б и Х, Румуније, Црне Горе и Србије у мушкој и 
женској конкуренцији.

Под покровитељством 
Амбасаде Јапана и општине 

Земун

Сумо је мудрост борења, унапређивана 
1759 година као спорт посвећен 

боговима. Такмичари се труде да 
концентрацијом и снагом, отворених 
шака, како би показали саборцу да не 
крију оружје у руци, оборе противника 

или га избаце из ринга.

Спорт посвећен боговима

У петак, 16. и суботу 17. априла, испред Летње 
позорнице на Кеју ослобођења, члан Већа општине 
Земун, Дамир Ковачевић, отворио је шести по реду, и 
већ традиционални дводневни турнир у малом фудбалу 
‘’Urban Freestyle Soccer’’ у којем се надмећу основци 
редовних и школа за децу са посебним потребама из 
нашег града. Овогодишњи турнир одржава се у знаку 
предстојећег светског првенства у фудбалу у Јужној 
Африци и под слоганом ‘’Свима нам је првенство’’.
Први шут у Земуну, на препознатљиво импровизованим 
теренима ‘’три на три’’, практично је означио и старт 
турнира у још 40 градова Србије.
Посебна атракција за учеснике и публику турнира 
били су промотери ‘’најважније споредне ствари на 
свету’’, прволигаши најпопуларнијих српских клубова 
‘’Партизана’’ и ‘’Црвене звезде’’.

‘’Urban Freestyle Soccer’’  
- Земун отворио сезону 

малог фудбала

Шампиони и шампионке за 2010. годину су 
по категоријама: Миодраг Бингулац(Србија), 

Михаил Илиев (Бугарска), Христо 
Христов(Бугарска) и Петар Стојанов(Бугарска); 

Ана Методиева(Бугарска) и Здравко 
Стојанов(Бугарска) у категорији деце до 14 

година. 

Старт за целу Србију

Градска општина Земун се ове године прикључила 
Бициклијади 2010. и промоцији активног и здравог 
стила живота, промоцији бицикла као свакодневног 
превозног средства и бициклизма уопште. Трка је 
кренула са Трга Републике у недељу 9. маја 2010. 
године, у 11 часова. Траса трке је: Трг Републике, 
Дечанска улица, Теразијски тунел, Бранкова улица, 
преко Бранковог моста, скретање у Милентија 
Поповића, Булеваром Зорана Ђинђића , затим 
Тошин бунар, Бежанијска, Главна, Карађорђева, 
Булевар Николе Тесле до Ушћа, где је циљ трке. 
Ово је једно од најмасовнијих спортско-рекреативних 
манифестација и у лаганој вожњи кроз град учествује 
више хиљада ученика, студената, рекреативаца, 
спортиста, уметника, дипломата пензионера и читавих 
породица.

Бициклијада
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Они доказују да јесте 
могуће

За „Земунске“ – из Удружења
 ‘’Све је могуће’’

Организације, институције и предузећа која су 
помогла да седамнаесточлана екипа Спортско-
рекреативног удружења особа са инвалидитетом ‘’Све 
је могуће’’ отпутује почетком фебруара на ‘’Малме 
опен 10’’, друго по масовности такмичење после 
параолимпијских игара, срели су се са учесницима у 
општини Нови Београд 10. марта и разменили утиске 
и нове идеје. Овом састанку присуствовали су и драги 
пријатељи из општине Земун, помоћник председика 
општине и координатор Канцеларије за грађане Стево 
Таталовић и члан Већа општине Ксенија Узуновић.
Разговарало се отворено о положају особа са 
инвалидитетом, натчовечанским напорима које је 
локална и шира заједница уложила да учеснике 
пошаље на ово такмичење, као и о условима у којима 
су освојене медаље. А Ненад Крбавац донео је 
Србији злато и сребро у стоном тенису, иако чак није 
имао ни одговарајућа колица.
Тим ‘’Све је могуће’’ вратио се пун утисака из Малмеа. 
Наравно, волели би да једноставни рецепти из ове 
државе познате по високом стандарду, заживе и 
у нашој Србији, те ће у најскорије време прионути 
на реализацију нових пројеката. Један од њих је и 
организација међународног спортског такмичења и 
у нашој земљи, а тада ће бити прилика да се прави 
пријатељи заиста покажу, сматрају у Удружењу.
Огроман успех Удружења ‘’Све је могуће’’ на чијем 
челу је Милада Лазић, нема пандана у свету ‘’здравих 
и правих’’ и раван је подвигу. Само упорним радом 
и постигнутим резултатима, заједница опхрвана 
егзистенцијалним проблемима успела је да екипу 
опреми, обуче, превезе и смести пет дана у 
пријатељском Малмеу. Зато их Удружење привлачи 
и позива у све већем броју. Помозимо им да живе 
лепше и боље, да знају за радост и победе. Налазе 
се у Савској 15/17 на броју 063/228 946 или мејлу: 
sve_je_moguce@yahoo.com

Основна школа  „Горња Варош“ образовала 
је велики број данас познатих личности. Тешко 
је набројати све познате музичаре, песнике и 
фудбалере, али и безброј квалитетних људи који 
нису познати широј јавности али су добри људи и 
брижни родитељи. 
Сања Савић има 14 година, иде у седми разред 
и већ сада је најпознатији ученик Основне школе 
„Горња Варош“. Редовно учествује на атлетским 
првенствима Србије на којима је до сада освојила 18 
медаља. Својим песмама учествовала је у изради 
четири збирке песама за децу, а директор њене 
основне школе, господин Светислав Ковачевић, 
уприличио је малу промоцију поводом издања друге 
књиге песама ове младе песникиње. Том приликом 
је Сањи Савић, испред општине Земун, симболични 
поклон уручила потпредседница Скупштине општине 
Земун Олга Зорић и речима: „Од писца писцу“ 
пожелела је овој ученици седмог разреда пуно 
успеха у даљем раду.

Промоција књиге песама 
ученице седмог разреда 
ОШ „Горња Варош“

Помоћник  председника земунске општине Дејан 
Матић и члан Већа општине Владимир Костић у 
име општине обезбедили су и у просторијама месне 
заједнице Земун Поље 25. фебруара поделили 
самохраним родитељима брашно, со и остале 
животне намирнице, као и средства за хигијену. 
‘’Знамо да је ово само почетак реализације наших 
договора, а ако се узме у обзир незавидан и, 
слободно се може рећи, трагичан положај многих 
од нас, свака је помоћ и пажња добродошла’’- 
захвалила се на поклону Ленка Зеленовић у име 
Удружења самохраних родитеља

И најосновније је потребно

Помажемо суграђанима
Наша драга суграђанка, Релота Александра (14), 
велики борац и волонтер Канцеларије за младе 
Земуна, болује од прогресивне болести која може 
да доведе до потпуног слепила. Да бисмо јој 
помогли у лечењу, организујемо акцију „Очи боје 
Дунава“ и позивамо вас да својим добровољним 
прилозима помогнемо нашој суграђанки.

број жиро-рачуна  ЕФГ банка
250-1230005781200-61  Хвала!
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41. општинска смотра

 ‘’шта знаш о саобраћају’’

Умеће, знање и забава

Са Весном Ремовић, директором предузећа, 
председником Удружења грађана, ‘’мозгом’’ пројекта 
‘’Хоби енд арт’’, уредником часописа ‘’Хобика’’, писцем 
уџбеника за рукотвораче и чиме све још не, сусрет 
смо договрили на блиц, због њених бројних обавеза 
ван Земуна, а кад се већ десио, потрошили смо 
неопазице четири пута по пола сата, на колико смо 
разговор заказале. То је једноставно испало тако. Из 
овог простора у ‘’Пинкију’’, за који многи нису ни чули 
и, на њихово жаљење, не знају да постоји, је просто 
немогуће изаћи. Од намештаја од картона, полица, 
ормара, до праве седеће гарнитуре, сточића и икебана, 
испробано и проверено, до неодољивих маски, 
штафелаја, огледала, послужавника, лутки и маскота,  
накита, брошева, магнета, народних ручних радова, 
осликаних полица и намештаја, до издања -све до 
последњег детаља плод је и дело маште, креативности 
без граница. Међутим, сама Весна би демантовала 
ову тврдњу и додала да ту постоји нешто што се може 
научити и преносити, а то је занатство, те је хоби, који 
подразумева владање техникама и материјалима, 
у овом случају постао сертификован програм од 
Министарства просвете Србије који се кроз радионице 
за обуку спроводи од средине до средине. Тога дана 
када смо се упознале, Весна је журила у Кикинду.
Радионица ‘’Хоби енд арт’’ присутна је на сајмовима 
рукотворина, а идеја о занатским центрима по 
општинама идеална је за окупљање руктоворача и свих 
оних који воле употребне и украсне предмете, сасвим 

уникатне и непоновљиве.
Многи обучени рукотворачи су се после ове обуке  
оспособили до те мере да својим креативним радом 
успевају да освоје купце и тако себи зараде плату. 
У ‘’Пинкију’’ могу наћи неопходне материјале, боје и 
детаље, као и литературу – Приручник за народну 
традицију и занате и тромесечник ‘’Хобика’’ – за 
креативне. Резервоар идеја је непресушан, тврди
 Весна Ремовић која нам открива свој сан о једном 
радном простору у центру Земуна у који би свраћали 
туристи, научили да сами нешто направе или пазаре 
што им се свиди за успомену на боравак у нашем 
граду. Ма колико бивала близу овога сна, јер Земун 
сматра иделаним за његово остварење, он се, 
нажалост, још само сања. Можда.

Под покровитељством општине Земун у суботу 24. 
априла 2010. године, одржана је 41. општинска смотра 
‘’Шта знаш о саобраћају’’ у Основној школи ‘’Сутјеска’’.
На овогодишњој смотри учествовало је 160 ђака из 
15 основних школа са подручја општине Земун у 
организацији Ауто-мото клуба ‘’Јединство’’.
Манифестацију је отворио саветник председника 
општине Земун Стево Таталовић истакавши важност 
одговорног учешћа у саобраћају свих учесника кроз 
програме едукације.
Осим тестирања у познавању саобраћајних прописа, 
вожње бицикла на полигону спретности и сналажења 
у саобраћају, ђаци су учествовали и у едукативној 
радионици ‘’Прва помоћ–повреде у саобраћају’’ у 
организацији Црвеног крста Земун.
Победници овогодишње смотре су екипе ОШ 
‘’Сутјеска’’, ОШ ‘’Светислав Голубовић Митраљета’’ 
и ОШ ‘’Станко Марић’’. Од најбољих појединаца биће 
формиране две екипе које ће представљати Земун на 
градском такмичењу које је заказано за 15. мај.

Поносни на маскоте
По поруџбини Министарства за дијаспору ‘’Хоби 
енд арт’’ је пре рока смислио маскоту за ‘’Мобу’’ 

која је побрала све ловорике. То су две лепе 
лутке, пар направљен од конца и тканине. 

Радионица је посебно поносна на ‘’Кромпирка’’ 
маскоту произвођача чипса која је изузетно 

успешно промовисала овај производ на 
Новосадском сајму. ‘’Незаборавна, оригинална 

креација’’ – диви се Весна ‘’живом’’, напола 
ољуштеном кромпиру.

Ускршњи сајам ‘’Хоби арт(ист)а’’
Од 1. до 3. априла, у периоду од 9 -20 часова 

у Господској улици у Земуну могла су се 
видети и пазарити права мала ремек-дела 

људских руку и маште. На Ускршњој изложби 
одабраних уметничких и занатских производа 

ручне израде, могла се наћи уникатна ручно 
рађена гардероба, детаљи, лампе, слаткиши...

Како се и очекивало, главна атракција био је 
‘’труба колач’’ радионице из Србобрана, који 

је, треба ли сумњати, плануо.
Задовољство наших суграђана понуђеним 

било је видљиво, а посебна гужва владала је 
другог и трећег дана овог необичног сајма.

Радионица ‘’Хоби и арт’’

Поносни на маскотеПоносни на маскоте
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Прва лига и титуле 
државних шампионаМандат потпредседника земунске општине 

Стојан Делић је крунисао отварањем просторија 
Земунског шаховског клуба пролећа 2008. године, 
чији је председник. Традиција Клуба који је пре 
осам деценија, 1929. године основао адвокат др 
Слободан Живановић, а његову славу пронели 
велемајстори Бранко Дамњановић, Иван Иванишевић, 
Бошко Абрамовић, Борко Лајхтман, мајстори 
Душанка Николић и Алиса Марић, европски прваци 
у проблемском шаху и многи, многи други, биће у 
потпуности обновљена отварањем школе шаха на 
јесен, нада се Делић.
Делић је изузетно поносан што је Клуб добио 
просторије и дичи се фотографијама на којима се 
види да је лично са пријатељима копао некадашњу 
браварску радионицу да би подигао ниво за просторије 
какве су данас, опремљене гарнитурама, намештајем, 
санитарним чворовима, кухињом и паролом ‘’Исте смо 
врсте(рода)’’ на самом улазу у Клуб.
Данас је овај клуб један од ретких преживелих 
храмова српског шаха, барем престоничког.У време 
приватизације, без просторија и сала остали су чак 
и шахисти у Делиградској или ‘’Политици’’, а простор 
у Прилазу је пун од 18-’22 часа свакога дана, изузев 
петком, када не ради.
Услове за рад створила је и пружа општина Земун уз 
подршку привреде, која је у тешкој кризи. Да је новца, 
тврди Делић, већ би се неке од амбиција о повратку 
на државни клупски трон оствариле, али се од њих не 
одустаје. Традиција земунског шаха једина се одржала 
од Љубљане преко Загреба и Београда, а светлим 
словима у историји клуба исписани су трофеји, међу 
којим прволигашки статус под обавезно и девет 
шампионских титула.
Захваљујући се општини и посебно председнику 
Браниславу Пространу на помоћи Клубу у раду, 
председник Клуба Стојан Делић отворио је сезону 
брзопотезних турнира који трају 15 минута до пола 

сата и одржавају се у овом простору понедељком 
и четвртком, а наишли су, према речима наших 
саговорника, судија и играча Божидара Маринковића  
и интернационалног мајстора Николе Остојића на 
одзив шахиста свих нивоа, од велемајстора до треће 
категорије, што даје посебну драж и атмосферу. 
Домаћин дома шаха у Београду, није грешка, јер у 
Прилаз долазе сви који воле шах ,

Велики успеси Музичке школе 
Коста Манојловић

‘’Када обновимо омладинску школу шаха, а сада 
имамо услове и подршку свих љубитеља ове 
племените и мудре игре, можемо у поновни 

поход на медаље’’’- каже Делић, који закључује 
да је интересовање школске деце и омладине за 
древну игру огромно и заразно, те би га требало 

искористити да се наши потомци склоне са 
улице  и посвете добрим и корисним циљевима.

Амбиције Земунског 
шаховског клуба

Талентовани 
ученици Музичке 
школе ‘’Коста 
Манојловић’’ из 
Земуна на управо 
завршеном 
републичком 
такмичењу освојили 
су велики број 
награда.
Отварањем 
Одељења за 
музичке таленте, 
омогућен је 
контакт и додатни 
рад ученика са професорима високошколских институција и 
уметницима из земље и Европе. Резултат оваквог приступа 
је успех земунских ученика на европској сцени. Аудицију за 
ЕВРОПСКИ ОРКЕСТАР младих музичара који окупља таленте 
из 23 европске земље положило је шест ученика Музичке 
школе ‘’Коста Манојловић’’.
Оркестар младих у току наредне године одржаће три радна 
кампа у Италији, Аустрији и Румунији и приредиће више од 
двадесет концерата на европској музичкој сцени.

Радионица ‘’Хоби и арт’’
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41. општинска смотра

 ‘’шта знаш о саобраћају’’

Умеће, знање и забава

Са Весном Ремовић, директором предузећа, 
председником Удружења грађана, ‘’мозгом’’ пројекта 
‘’Хоби енд арт’’, уредником часописа ‘’Хобика’’, писцем 
уџбеника за рукотвораче и чиме све још не, сусрет 
смо договрили на блиц, због њених бројних обавеза 
ван Земуна, а кад се већ десио, потрошили смо 
неопазице четири пута по пола сата, на колико смо 
разговор заказале. То је једноставно испало тако. Из 
овог простора у ‘’Пинкију’’, за који многи нису ни чули 
и, на њихово жаљење, не знају да постоји, је просто 
немогуће изаћи. Од намештаја од картона, полица, 
ормара, до праве седеће гарнитуре, сточића и икебана, 
испробано и проверено, до неодољивих маски, 
штафелаја, огледала, послужавника, лутки и маскота,  
накита, брошева, магнета, народних ручних радова, 
осликаних полица и намештаја, до издања -све до 
последњег детаља плод је и дело маште, креативности 
без граница. Међутим, сама Весна би демантовала 
ову тврдњу и додала да ту постоји нешто што се може 
научити и преносити, а то је занатство, те је хоби, који 
подразумева владање техникама и материјалима, 
у овом случају постао сертификован програм од 
Министарства просвете Србије који се кроз радионице 
за обуку спроводи од средине до средине. Тога дана 
када смо се упознале, Весна је журила у Кикинду.
Радионица ‘’Хоби енд арт’’ присутна је на сајмовима 
рукотворина, а идеја о занатским центрима по 
општинама идеална је за окупљање руктоворача и свих 
оних који воле употребне и украсне предмете, сасвим 

уникатне и непоновљиве.
Многи обучени рукотворачи су се после ове обуке  
оспособили до те мере да својим креативним радом 
успевају да освоје купце и тако себи зараде плату. 
У ‘’Пинкију’’ могу наћи неопходне материјале, боје и 
детаље, као и литературу – Приручник за народну 
традицију и занате и тромесечник ‘’Хобика’’ – за 
креативне. Резервоар идеја је непресушан, тврди
 Весна Ремовић која нам открива свој сан о једном 
радном простору у центру Земуна у који би свраћали 
туристи, научили да сами нешто направе или пазаре 
што им се свиди за успомену на боравак у нашем 
граду. Ма колико бивала близу овога сна, јер Земун 
сматра иделаним за његово остварење, он се, 
нажалост, још само сања. Можда.

Под покровитељством општине Земун у суботу 24. 
априла 2010. године, одржана је 41. општинска смотра 
‘’Шта знаш о саобраћају’’ у Основној школи ‘’Сутјеска’’.
На овогодишњој смотри учествовало је 160 ђака из 
15 основних школа са подручја општине Земун у 
организацији Ауто-мото клуба ‘’Јединство’’.
Манифестацију је отворио саветник председника 
општине Земун Стево Таталовић истакавши важност 
одговорног учешћа у саобраћају свих учесника кроз 
програме едукације.
Осим тестирања у познавању саобраћајних прописа, 
вожње бицикла на полигону спретности и сналажења 
у саобраћају, ђаци су учествовали и у едукативној 
радионици ‘’Прва помоћ–повреде у саобраћају’’ у 
организацији Црвеног крста Земун.
Победници овогодишње смотре су екипе ОШ 
‘’Сутјеска’’, ОШ ‘’Светислав Голубовић Митраљета’’ 
и ОШ ‘’Станко Марић’’. Од најбољих појединаца биће 
формиране две екипе које ће представљати Земун на 
градском такмичењу које је заказано за 15. мај.

Поносни на маскоте
По поруџбини Министарства за дијаспору ‘’Хоби 
енд арт’’ је пре рока смислио маскоту за ‘’Мобу’’ 

која је побрала све ловорике. То су две лепе 
лутке, пар направљен од конца и тканине. 

Радионица је посебно поносна на ‘’Кромпирка’’ 
маскоту произвођача чипса која је изузетно 

успешно промовисала овај производ на 
Новосадском сајму. ‘’Незаборавна, оригинална 

креација’’ – диви се Весна ‘’живом’’, напола 
ољуштеном кромпиру.

Ускршњи сајам ‘’Хоби арт(ист)а’’
Од 1. до 3. априла, у периоду од 9 -20 часова 

у Господској улици у Земуну могла су се 
видети и пазарити права мала ремек-дела 

људских руку и маште. На Ускршњој изложби 
одабраних уметничких и занатских производа 

ручне израде, могла се наћи уникатна ручно 
рађена гардероба, детаљи, лампе, слаткиши...

Како се и очекивало, главна атракција био је 
‘’труба колач’’ радионице из Србобрана, који 

је, треба ли сумњати, плануо.
Задовољство наших суграђана понуђеним 

било је видљиво, а посебна гужва владала је 
другог и трећег дана овог необичног сајма.

Радионица ‘’Хоби и арт’’
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Прва лига и титуле 
државних шампионаМандат потпредседника земунске општине 

Стојан Делић је крунисао отварањем просторија 
Земунског шаховског клуба пролећа 2008. године, 
чији је председник. Традиција Клуба који је пре 
осам деценија, 1929. године основао адвокат др 
Слободан Живановић, а његову славу пронели 
велемајстори Бранко Дамњановић, Иван Иванишевић, 
Бошко Абрамовић, Борко Лајхтман, мајстори 
Душанка Николић и Алиса Марић, европски прваци 
у проблемском шаху и многи, многи други, биће у 
потпуности обновљена отварањем школе шаха на 
јесен, нада се Делић.
Делић је изузетно поносан што је Клуб добио 
просторије и дичи се фотографијама на којима се 
види да је лично са пријатељима копао некадашњу 
браварску радионицу да би подигао ниво за просторије 
какве су данас, опремљене гарнитурама, намештајем, 
санитарним чворовима, кухињом и паролом ‘’Исте смо 
врсте(рода)’’ на самом улазу у Клуб.
Данас је овај клуб један од ретких преживелих 
храмова српског шаха, барем престоничког.У време 
приватизације, без просторија и сала остали су чак 
и шахисти у Делиградској или ‘’Политици’’, а простор 
у Прилазу је пун од 18-’22 часа свакога дана, изузев 
петком, када не ради.
Услове за рад створила је и пружа општина Земун уз 
подршку привреде, која је у тешкој кризи. Да је новца, 
тврди Делић, већ би се неке од амбиција о повратку 
на државни клупски трон оствариле, али се од њих не 
одустаје. Традиција земунског шаха једина се одржала 
од Љубљане преко Загреба и Београда, а светлим 
словима у историји клуба исписани су трофеји, међу 
којим прволигашки статус под обавезно и девет 
шампионских титула.
Захваљујући се општини и посебно председнику 
Браниславу Пространу на помоћи Клубу у раду, 
председник Клуба Стојан Делић отворио је сезону 
брзопотезних турнира који трају 15 минута до пола 

сата и одржавају се у овом простору понедељком 
и четвртком, а наишли су, према речима наших 
саговорника, судија и играча Божидара Маринковића  
и интернационалног мајстора Николе Остојића на 
одзив шахиста свих нивоа, од велемајстора до треће 
категорије, што даје посебну драж и атмосферу. 
Домаћин дома шаха у Београду, није грешка, јер у 
Прилаз долазе сви који воле шах ,

Велики успеси Музичке школе 
Коста Манојловић

‘’Када обновимо омладинску школу шаха, а сада 
имамо услове и подршку свих љубитеља ове 
племените и мудре игре, можемо у поновни 

поход на медаље’’’- каже Делић, који закључује 
да је интересовање школске деце и омладине за 
древну игру огромно и заразно, те би га требало 

искористити да се наши потомци склоне са 
улице  и посвете добрим и корисним циљевима.

Амбиције Земунског 
шаховског клуба

Талентовани 
ученици Музичке 
школе ‘’Коста 
Манојловић’’ из 
Земуна на управо 
завршеном 
републичком 
такмичењу освојили 
су велики број 
награда.
Отварањем 
Одељења за 
музичке таленте, 
омогућен је 
контакт и додатни 
рад ученика са професорима високошколских институција и 
уметницима из земље и Европе. Резултат оваквог приступа 
је успех земунских ученика на европској сцени. Аудицију за 
ЕВРОПСКИ ОРКЕСТАР младих музичара који окупља таленте 
из 23 европске земље положило је шест ученика Музичке 
школе ‘’Коста Манојловић’’.
Оркестар младих у току наредне године одржаће три радна 
кампа у Италији, Аустрији и Румунији и приредиће више од 
двадесет концерата на европској музичкој сцени.
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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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