
ЗЕМУНСКЕ
новине

ЗЕМУН / година ХХ / број 322  / март-април 2011. /  бесплатан примерак  /  излази по потреби

Билтен за интерно информисање грађана и органа ГО Земун

....пројекти...туризам ....комунални проблеми

Протест Земунаца испред Скупштине Града

...Општина Земун на сајму туризма ...обалоутврда

У Земунским новинама.....

...нова паркинг места

Угрожени грађани 
Алтине и Батајнице

Петиција за изградњу канализационе мреже



2

Извођењу радова претходило је потписивање 
Уговора о заједничком улагању средстава за 
санацију обалоутврде са пристаном у Земуну, 
између општине Земун, Секретаријата  за 
комуналне и стамбене послове и Јавног 
водопривредног предузећа ‘’Београдводе’’.
Потписници Уговора, у интересу развоја 
туризма, привреде, заштите животне средине 

и културе града Београда и Градске општине 
Земун, заједнички ће предузети све потребне 
радове и мере у циљу санације постојеће 
обалоутврде на Земунском кеју, ангажовањем 
потребних новчаних средстава, израдом 
неопходне документације, прибављањем 
потребних сагласности, као и одржавањем 
исте.

Прва фаза радова на реконструкцији обалоутврде 
са пристаном у Земуну, у дужини од 450 метара, 
на потезу између ресторана  ‘’Шаран’’ и ресторана 
‘’Венеција’’, почела је 27. фебруара постављањем 
хидрограђевинског објекта. Санација обалоутврде 
у првих неколико месеци, одвијаће се под водом, а 
радови ће подразумевати припрему комлетног терена 
за поплочавање будућег пристаништа. 
‘’Ово је један од најзначајнијих пројеката општине 
Земун. После 200 година Земун ће поново добити 
пристаниште за бродове дуже од 30 метара, а 
грађани ће моћи да уживају у новом поплочаном  
и проширеном шеталишту’’, рекао је председник 
општине Земун Бранислав Простран. То ће омогућити 
и већи долазак туриста, што ће допринети јачању 
туристичког потенцијала Земуна. Санацијом 
обалоутврде биће омогућена трајна заштита од 
поплава, чиме обезбеђујемо већу сигурност наших 
грађана, нагласио је Простран.
Саветник директора Јавног водопривредног предузећа 
‘’Београдводе’’ Иван Карић, рекао је да je овај  
стратешки пројекат у Земуну  други по значају после 
моста на Ади. У  првој фази радова вршиће се 
интервенција на ножицама насипа, а после Божића 
припремне радње ће се интензивирати, тако да 
за шест месеци очекујемо грађевинске радове на 
површинском делу будућег пристаништа.
Почетку радова су присуствовали председник 
општине Земун са најближим сарадницима, као и 
представници Јавног водопривредног предузећа 
‘’Београдводе’’.

Почели радови на обалоутврди  
Реализација пројекта
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Сарадња са делегацијом ЕУ
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Заменик председника градске општине Земун 
Саша Љубинковић је у петак, 25. марта 2011. 
године потписао Уговор са Делегацијом Европске 
уније у Републици Србији у оквиру Програма 
Exchange 3. Уговор предвиђа финансирање 
туристичког пројекта ‘’Земун на Дунаву’’ у износу 
од око 22 милиона динара.
Градска општина Земун у сарадњи са партнерима, 
општином Крањ и Високом туристичком школом, 
планира да унапреди туристичке потенцијале 
путем размене искуства и у складу са примерима 
добре праксе из земаља ЕУ. У ту сврху биће 
основан Туристички информативни центар путем 
кога ће се развијати и промовисати специфични 
бренд Земуна. Корист од овог вредног пројекта 
ће имати сви грађани општине Земун, грађани 
партнерске општине Крањ и потенцијални 
пружаоци туристичких услуга (незапослени), као и 
туристи.

Потписан  уговор вредан 
око 22 милиона динара
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Активности Општине

Комисија за унапређене положаја избеглих и интерно 
расељених лица општине Земун, у сарадњи са 
Комесаријатом за избеглице Републике Србије у 2010. 
години, реализовала је низ акција које су конкретно 
утицале на побољшање квалитета живота избеглих и 
интерно расељених лица са територије Земуна.
Тако је, преко 50 породица решило стамбено питање. Део 
наших суграђана је доделом грађевинског материјала 
завршио своје куће, а у сарадњи са Данским саветом за 
избеглице изграђене су  две монтажне куће и додељено 
14 пакета грађевинског материјала. Решење стамбеног 
питања је реалност процеса социјалне и економске 
интеграције избеглих и интерно расељених лица и општина 
Земун је на овај конкретан начин трајно решила једно 
од егзистенцијалних питања са којима се годинама боре 
избегла и интерно расељена лица.   
Комисија за унапређене положаја избеглих и интерено 
расељених реализовала је акције доделе пакета у 
лековима и огреву, као и пакета помоћи у храни у 
вредности од три милиона динара.
У свакој појединачној акцији, како на терену, тако и у 
креирању најважнијег стратешког документа за унапређење 
положаја избеглих и интерно расељених лица  ‘’Локалног 
акционог плана’’ учествовали су председник Комисије 
Дамир Ковачевић и члан комисије Славко Дошеновић., 
који су уједно и чланови Већа општине.
Земун, као општина са највећим бројем избеглих и интерно 
расељених лица, активно је укључена у решавање 
проблема ове категорије становништва, на тим основама 
спроводи се и локални акциони план, којим је предвиђен 
процес интеграције свих наших суграђања.

Подела помоћи 
Социјално угроженим Земунцима  

У Земуну, корисницима народне кухиње уручени 
су пакети помоћи. Градски секретар за социјалну 
заштиту Владан Ђукић, члан Већа општине Земун 
Славко Дошеновић и одборник Скупштине општине 
Земун Бранислав Пауновић, уручили су пакете 
хране и пакете са хигијенским средствима нашим 
најугроженијим суграђанима.
У организацији Градског секретаријата за социјалну 
заштиту 197 корисника народне кухиње са 
територије општине Земун добило је ову помоћ уочи 
новогодишњих празника.

 Окосница рада у 2011. години, по речима Дамира 
Ковачевића, председника Комисије за унапређене 

положаја избеглих и интерено расељених је 
обезбеђивање стамбених решења и економско 

оснаживање избеглих и интерно расељених лица. 
Усвајањем ЛАП-а створени су услови за нове пројекте. 
Европска унија за помоћ избеглим и прогнаним лицима 

у Србији издваја око шест милиона динара, а Земун, као 
општина са највећим бројем избеглица има приоритет.

Конкретна помоћ
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Хитном интеревенцијом, 10. марта
 на иницијативу председника МЗ Батајница Николе 
Арнаута и члана Већа општине Земун Милана 
Бојовића, а на позив грађана насеља Шангај 
саниран је квар на водоводној мрежи.
‘Након интревенције, омогућено је редовно 
снабдевање водом овог дела Батајнице.

’За грађане улице Бранка Живковића ово је био 
нерешив проблем и Општина је одмах притекла у 
помоћ и екипе на терену су санирале квар’’, рекао 

је Милан Бојовић, обилазећи завршне радове.

Чишћење канала
Батајница

Општина Земун  крајем фебруара започела је 
акцију чишћења канала у Батајници. У насељу 
Шангај багери су кренули са првим радовима, 
а Милан Бојовић, члан већа Градске општине 
Земун нам је рекао ‘’Део посла је завршен, али 
настављамо са радовима. На овај начин делујемо 
превентивно, будући да је пролеће период када 
ниво подземних вода расте’’.
У наредних неколико месеци биће покривене 
све локације и третирани сви одводни канали. 
Радови подразумевају чишћење муља, растиња и 
нагомиланог ђубрета. 

У земунском насељу Угриновци крајем марта 
отпочели су радови на трасирању и насипању пута 
у улицама Партизанској и 13. Новој. По завршетку 
радова у овим улицама општина Земун наставиће 
радове на другим локацијама у Угриновцима и тако  
решити дугогодишњи проблем становника који су били 
принуђени да се сусрећу са блатњавим путевима.

Насипање улица

Саниран квар на водоводу
Батајница

Угриновци

Улепшавање
Батајница

На иницијативу општине Земун и МЗ ‘’Батајница’’, 
а у сарадњи са ЈКП ‘’Зеленило Београд’’, кренули су 
радови на уређењу зелених површина у Батајници.
Дуж улица Бихаћке, Бојчинске, Мајора Зорана 
Радосављевића, Св. Серафима Саровског и других, 
екипе су почеле са обрезивањем стабала, живе 
ограде, као и са чишћењем и хортикултурним 
третирањем зелених површина.
Почетак радова обишао је Милан Бојовић, члан 
Већа општине Земун и нагласио да ће по завршетку 
радова овај део Батајнице улепшан дочекати прве 
пролећне дане.

‘’Поред капиталних инвестиција, радови на 
инфраструктури су приоритет општине Земун како 

би свим суграђанима омогућили исте животне 
услове. Равномеран развој нашег града можемо 

имати само ако се истовремено улаже у све његове 
делове’’, рекао је Славиша Топаловић, помоћник 
председника општине Земун, обилазећи радове.
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Радови на Карађорђевом 
тргу
Општина Земун је током фебруара финансирала 
радове на поправци прилаза, тротоара и паркинга 
између зграда на локацији Карађорђев трг број 9. 
Овај део Земуна добио је прилаз без рупа са 
одводима за атмосферске падавине и 
седам паркинг места.
По речима станара, овај прилаз који води до главне 
саобраћајнице и аутобуске станице, био је годинама 
проблематичан за пешаке, али и за возаче, јер је и 
после мале кише све било прекривено водом.
Председник Градске општине Земун је и овом 
приликом позвао грађане из свих делова Земуна да 
пријаве потребе за поправкама и радовима у свом 
окружењу.  

Нови паркинг

Нови пословно сервисни 
центар у Земуну

Клуб младих Земуна и млади социјалисти уручили 
су 18.јануара 2011.године Дечјој болници у Земуну 
нови акваријум с пумпом за пречишћавање воде и 
ормарићем. На тај начин испунили су жељу већине 
деце пацијената педијатрије да у дневном боравку 
имају рибице као мезимце.
Тим поводом, мале пацијенте и начелницу др 
Светлану Тадић обишла је делегација коју су 
предводили секретар Клуба младих и заменик 
председника земунске општине Саша Љубинковић, 
потпредседник ОО СПС Земун и директор Дома 
здравља „Земун“ др Душан Јоксимовић, Никола 
Рајичић и Марко Радуловић.

Компанија „Конинг“ отворила је 2. фебруара 
у Земуну пословно - сервисни центар. Објекат, 
вредности шест милиона евра, технички задовољава 
највише стандарде у складу са новим Законом о 
безбедности у саобраћају и отвара 
нова радна места.  
Отварању објекта на Новосадском путу 68 у Земуну, 
присуствовали су заменик председника општине 
Земун Саша Љубинковић и Милан Бојовић, члан 
Већа општине, као и званичници Града Београда, 
представници Привредне коморе Београда, МУП-а 
Републике Србије и гости из пословног света.
Компанија је највећи увозник и дистрибутер 
пнеуматика и производа од гуме у Србији.  

‘’Ово је наш принцип рада. Општина је сервис 
грађана и једноставном сарадњом са суграђанима 
исправљамо затечено стање, започињемо нове 

послове и активирамо све потенцијале да би 
унапредили живот у Земуну’’, рекао је Бранислав 

Простран, председник Општине.

Клуб младих Земуна 

Донација педијатрији
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Деветнаеста седница Скупштине Градске општине 
Земун одржана је 30. децембра 2010. године.
Скупштина је донела Одлуку о престанку мандата 
Жељку Матићу, одборнику Скупштине општине 
Земун, са листе За европски Земун - Борис Тадић, пре 
истека времена на који је изабран, а због подношења 
оставке.
Одборници су усвојили Одлуку о буџету Градске 
општине Земун за 2011. годину.
Скупштина је донела Решење о измени и допуни 
Решења о образовању Општинског штаба за ванредне 
ситуације, чиме је проширен састав овог тела.
Донети су и стратешки документи: Локални акциони 
план за младе Градске општине Земун 2011-2015. 
године, који младе ставља у центар интересовања 
локалне заједнице и Локални акциони план за 
запошљавање Градске општине Земун за 2011. 
годину, чије усвајање ће омогућити реализацију 
бројних пројеката и нова радна места за наше 
суграђане.
Одборници Скупштине општине Земун усвојили су на 
20.седници Одлуку о успостављању сарадње између 
ГО Земун и мексичког града Гвадалахара.
У наставку седнице већина је усвојила и Одлуку о 
сталним  манифестацијама у области културе од 
значаја за ГО Земун.
И поред бројних примедби опозиционих одборника, 
усвојен је и Извештај о раду управе ГО Земун за 2010. 
годину. 
Председник Скупштине општине Земун Бранислав 
Тутуш, председавајући 20.седницом  3. марта 2011. 
године обавестио је одборнике да је Милена Тополац-
Томовић са Изборне листе СНС “Томислав Николић“ 
писмено упознала  Скупштину са својом одлуком да 
иступа из одборничког клуба СНС и свој одборнички 
мандат наставља да обавља као самостални 
одборник.
Скупштинска већина је разрешила дужности члана 
Управног одбора Туристичке организације Земун 
Душана Милошевића и на његово место, на период од 
четири године именовала Дејана Маријановића.

19,20. и 21. седница 
СО Земун

У циљу што богатије и разноврсније туристичке 
понуде Београда агенција БС ТОУРС је у сарадњи са 
Јахтинг клубом ”КЕЈ’ увела новину за сезону 
2011.г ( април-новембар)

СВАКИ ПУТНИК КОЈИ ДОНЕСЕ КАРТУ БС ТОУРС-
А, СА РАЗГЛЕДАЊА ГРАДА ОТВОРЕНИМ 
АУТОБУСОМ,НА ЈК КЕЈ,ДОБИЈА БЕСПЛАТНУ 
ВОЖЊУ БРОДОМ И ТАКО ИМА МОГУЋНОСТ ДА 
БЕОГРАД УПОЗНА ИЗ ПОТПУНО ДРУГАЧИЈЕ 
ПЕРСПЕКТИВЕ. 

Разгледање града отвореним аутобусом траје 70 мин.
Маршута-Скупштина града Београда,Дом народне 
Скупштине,ул.Кнеза Милоша,Булевар Мира,Музеј 
Јосип Броз ТИТО,,Храм Св.Саве,Теразије,Трг 
Републике,Студентски Трг,Београдска тврђава,Варош 
капија, Небојшина кула,Победник,Саборна црква,Конак 
кнегиње Љубице,Бранков мост,Ушће,Хотел 
Хајат,Зелени венац,Хотел Москва.
Полазак-Трг Николе Пашића 12, у 11х И 13х сваког 
дана осим понедељка.
Језици-српски,енглески,француски,немачки И руски.
Цена карте је 500дин.за одрасле И 300 дин за 
децу до 12година-напомињемо да је без обзира на 
поскупљење горива цена остала непромењена у 
односу на прошлу годину узимајући у обзир економску 
кризу у земљи.
Резервације и инфо - БС ТОУРС,САВСКИ ТРГ 1/А,
Телефони :,011/7614693 И 011/6688448.
www.bstours.rs

Нова туристичка 
понуда Земуна

Двадесетпрва седница Скупштине Градске општине 
Земун одржана је 18. марта 2010. године. Већином 
гласова одборника дужности председника Скупштине 
општине Земун разрешен је Бранислав Тутуш, а 
за новог председника изабран је Зоран Марковић, 
досадашњи шеф одборничке групе ДСС-а.
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Земун на Сајму туризма

‘’Чињеница да нас Драган Ђилас није 
примио, најбоље потврђује, колико је 

градоначелник незаинтересован за проблеме 
грађана. Својом небригом показао је  да 

га решавање огромних проблема грађана 
Алтине и Батајнице не интересује, иако је 
за решавање искључиво надлежна градска 
власт’’, истакао је председник општине 

Земун Бранислав Простран. 

Испред Скупштине Града
Протест Земунаца

Алармантно стање у Алтини и Батајници...

На платоу испред Скупштине Града Београда, 25. марта одржан је протесни скуп грађана Земуна 
поводом угрожености од поплава.
Мирним протестом грађани Земуна исказали су своје незадовољство, а председник општине Земун 
Бранислав Простран са најближим сарадницима, градоначелнику Драгану Ђиласу предао је петицију 
Земунаца и протестно писмо.
Алармантно стање у насељима Алтина и Батајница узроковано је  небригом Града и сталним одлагањем 
изградње канализационе мреже. Данас су ови делови Земуна преплављени водом,  изливају се фекалије и 
нашим комшијама прети реална епидемија заразних болести. 
Решење овог проблема је једино у изградњи  канализационе мреже, за коју је искључиво надлежан Град 
Београд, а рационалним трошењем буџетских средстава финансирање овако значајног инфраструктурног 
објекта, је свакако могуће. 
Више од хиљаду грађана, на платоу испред Скупштине Града, исказало је своје незадовољство 
маћехинским односом Града Београда према Земуну, а петицију за изградњу канализационе мреже у 
насељима Алтина и Батајница потписало је више од 6 000 грађана. 

‘’Неопростиво је да за грађане Алтине нема 
нормалног живота у 21. веку. Сваке године 
се суочавамо са истим стањем, а проблеми 
постају све већи. Град Београд се на сваки 

наш апел за помоћ оглушио и увек смо 
препуштени сами себи’’, рекао је члан Већа 

општине Дамир Ковачевић. 



9Активности Општине 
и Туристичког центра Земун

Земун на Сајму туризма

Туристички центар Земун, чији је оснивач општина Земун, представио је  туристичке потенцијале Земуна 
у оквиру 33. Међународног сајма туризма.
Сви посетиоци штанда, у хали 4 Београдског сајма могли су се уверити у традиционално гостопримство 
Земунаца и неодољиву привлачност Земуна.  Госте су као прави домаћини  дочекали Бранисав Простран, 
председник општине Земун , Петар Јарић, директор Туристичког центра Земун са најближим сарадницима.
После кратке видео презентације  туристичких манифестација,  које привлаче туристе током целе године, 
посетиоце штанда је поздравио председник општине Земун Бранислав Простран.
‘’Земун има изузетан туристички потенцијал,  који се манифестује кроз четири међусобно повезана 
аспекта: културно-историјски, други представљају традиционалне манифестације,  као што су Лето на 
Гардошу, Лето на Лиду, Међународни сусрети писаца,  затим спортски, и коначно гастрономски, свакако 
најпривлачнији’’, рекао је Простран.                                                                           
‘’У току су радови на обалоутврди и очекујемо да ћемо до следећег Сајма туризма свечано отворити 
марину и тако утицати на још већу туристичку отвореност града на Дунаву’’, нагласио је Простран.
Сви они који су посетили штанд Земуна уверили су се у добру атмосферу која током целе године обузима 
Земун, од гастрономских чуда и штимунга тамбураша до овогодишњег изненеђења виртуозних Пиларових.
Циљ представљања Земуна је постигнут, јер одговорно тврдимо да је свако са штанда Земуна понео 
осмех.

На 32. Међународном сајму туризма 
Туристичка понуда Земуна
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‘’Ово је прилика да ђаци своје знање из клупа 
‘’преселе’’ на позорницу природе и да осим визуелног 
доживљаја прошире знања која ће им омогућити да 
разумеју чудесни свет биљака, животиња, риба и 
птица. Нажалост, данас школе нису у прилици да 
одржавају наставу у природи и кроз излете деци 
пруже опипљив доживљај света који их окружује, 
тако да је наша еколошка радионица један мали 

допринос у наставном процесу’’, истакао је Милан 
Бојовић, председник Фонда ‘’Мала Милица Ракић’’ и 

члан Већа општине Земун.

Уорганизацији општине Земун и Фонда ‘’Мала 
Милица Ракић из Батајнице’’ приређено је крстарење 
за основце. У пловидби дугој два сата основци су 
имали прилику да кроз стручно, али популарно 
презентовано предавање сазнају о особеном еко 
систему Дунава и приобаља, као и о специфичностима 
флоре и фауне Ратног острва. Ова својеврсна 
еколошка радионица, реализована је уз подршку 
‘’Јахтинг клуба Кеј’’, као партнера на овом пројекту који 
има за циљ подизање свести о неопходности очувања 
природног богаства акваторијума Дунава и Саве.
Ученици и њихови пратиоци су током крстарења 
имали прилику да са положаја  реке упознају свој град, 
сазнају више о природном резервату корита Дунава 
и културно историјском значају старог градског језгра 
Београда – Калемегдана, односно Земуна- Гардоша.

Фонд ‘’Мала Милица Ракић 
из Батајнице’’ 

                      Еколошки 
час на Дунаву

Српска алпинистичка експедиција, међу којима је и 
Земунац, планинар Ранко Јашовић, освојила је највиши 
планински врх Јужне Америке-Аконкагва.
Екипа предвођена Драганом Јаћимовићем, првим Србином 
који је освојио Монт Еверест, у изузетно суровим условима, 
са пуно енергије и напора, успела је да савлада овај врх 
који се налази на 6.962 метра.Чланови ове експедиције, 
поред великог искуства које имају за собом, за овај 
подухват припремали су се пуних шест месеци. Ова 
експедиција трајала је од 28. јануара до 19. фебруара 2011. 
Општина Земун је издвајањем средстава помогла  ову 
експедицију и на тај начин потврдила своје опредељење ка 
помоћи свим нашим спортистима.

Освојена Аконкагва, 
највиши врх Анда

Промоција економске 
независности младих 

У Канцеларија за младе општине Земун и 
Регионални центар за развој малих и средњих 
предузећа и предузетништва Београд организовали 
су током марта дводневни семинар који се односи 
на економско оснаживање младих. Семинар је 
реализован као део  пројекта Америчке организације 
за међународни развој (USAID). Циљ семинара је да 
млади стекну вештине и знања која им омогућавају  
да започну сопствени бизнис и постану економски 
независни што је тежња сваког младог човека. У току 
ова два дана полазници ће стећи практична знања 
и вештине које се односе на развој пословне идеје, 
истраживање тржишта, административну процедуру 
за покретање бизниса, пословно планирање и изворе 
финансирања. По завршетку обуке сви  полазници 
ће добити сертификатe, са којима ће лакше моћи да 
конкуришу за субвенције код Националне службе за 
запошљавање и Фонда за развој Републике Србије.
‘’Овај семинар је јасан показатељ јачања капацитета 
Канцеларије за младе општине Земун и њене 
спремности да самостално делује на пољу решавања 
тренутно највећег проблема младих у Србији, 
незапослености’’, рекао је Бојан Бајагић, координатор 
Канцеларије за младе, поздрављајући полазнике.
Програм за јачање економске сигурности USAID  
помаже младима у Србији читавим низом активности 
које као циљ имају стварање услова за лакше 
запошљавање и самозапошљавање.



11

Општина Земун и Српско пчеларско друштво уручиле 
су донацију у меду Родитељској кући Института за 
здравствену заштиту мајке и детета Србије ‘’Др Вукан 
Чупић’’.
Ово је трећа донација у 2011. години коју општина 
Земун и Фонд мала Милица Ракић из Батајнице 
реализују према овој установи.
 Приликом уручења донације председник Српског 
пчеларског друштва Спасоје М. Рајевић истакао је да 
пчелари већ девет година након сваке своје изложбе 
донирају своје производе и кроз предавања истичу 
лековити значај меда.
‘’Донација у меду нам је јако важна јер је ова 
драгоцена намерница саставни део исхране деце 
која су подвргнута терапији. Данашња посета је доказ 
пријатељства између нас и општине Земун и прилика 
да изразимо бескрајну захвалност’’, истакла је Боба 
Ерић испред Удружења ‘’Звончица’’.

Земунски сајамски рели
Трофеј Београда 2011.

Упросторијама Аутомобилског спортског клуба ‘’Земун’’ 
одржана је конференција за медије поводом предстојећег 
12. Земунског сајамског релија- Трофеј Београда 2011.
Традиционални рели, као и сваке године подржала је 
општина Земун издвојивши средства која су неопходна 
за организацију овог значајног спортског догађаја. Испред 
општине Земун конференцији је присуствовао Дејан 
Вујсић, члан Већа општине, који је том приликом истакао 
да Земун има дугу и успешну традицију ауто-спорта и да 
такмичари АСК ‘’Земун’’ то доказују.
Како овај рели има и међународни каратер очекују се 
и учесници из иностранства. Трка за трофеј Београда 
отвара рели сезону на нашим просторима, а организатори 
су сагласни да је најважније да све протекне у најбољем 
реду, надајући се повољним временским како би сви 
возачи успешно прошли стазу.

 ‘’Радосни смо што се сарадња између пчелара 
и општине Земун који тренутно улепшавају 

Господску улицу својом продајном изложбом, увек 
крунише поклањањем слатких производа пчела 
– медом, који има хранљиво и лековито дејство, 
онима којима је то најпотребније, нашој деци’’, 

рекла је др Ксенија Узуновић.

Донације
Мед за слађи живот 
најмлађих

Учесници конференције, председник Клуба 
Иван Матошевић,  представник АМСС Момчило 

Милојковић и представник Секретаријата за спорт 
и омладину Града Београда Драган Ћирић, за 

овогодишњи рели који стартује 27. марта испред 
Београдског сајма,  најавили су учешће око 25 

екипа из десетак клубова.

Славни Земунски и европски фудбалер Дејан 
Станковић, одвојио је своје време да би посетио 
Општину и своје пријатеље, Олгу Зорић, заменика 
председника СО Земун и Душка Тарбука, помоћника 
председника Општине, као и остале службенике 
општине. Скупштина општине Земун прогласила га 
је за - почасног грађанина Земуна.
Дејан Станковић (Београд, 11. септембар 1978) 
је српски фудбалер и репрезентативац. Тренутно 
наступа за милански Интер. До октобра 2010. за 
репрезентацију је одиграо 95 утакмица и постигао 
15 голова. 
У својој каријери је освојио првенства Југославије 
(1995) и Италије (2000, 2006, 2007, 2008, 2009. 
и 2010.), куп Југославије (1995, 1996. и 1997) и 
Италије (2000, 2004, 2005, 2006 и 2010), Суперкуп 
Италије (1998, 2000, 2005, 2006, 2008 и 2010), Куп 
победника купова (1999) и Лигу шампиона (2010). 
Учествовао је на Светским првенствима 1998, 2006 
и 2010. и Европском првенству 2000.

Дејан Станковић  почасни 
грађанин Земуна
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Пре две године, први директор једне основне школе 
којег је Патријарх српски одликовао Орденом Светог 
Саве, а школу Светосавском наградом, био је Илија 
Јовичић из ОШ „Лазар Саватић“. За ову светосавску 
академију, уприличену у школи на Земунском кеју 
Илија је приредио путописе и путоказе под насловом  
„На поклоничком путу  у Свету земљу“, чији је први 
одштампани примерак лично уручио Патријарху 
Иринеју.
„Желео бих да у свим школама и међу дечицом 
завлада дух светосавља којег је овде у изобиљу“, 
рекао је духовни пастир српског народа.
О вечном Светом Сави беседио је још један недавно 
одликовани носилац Светосавског ордена, познати 
песник и књижевник Слободан Ракитић, док су ђаци 
школе извели комад о ходочашћима  утемељивача 
српске државе, нације и цркве који је приредио 
књижевник Драган Лакићевић.
Уз пратњу два анђеоска хора, једног млађих, и другог, 
старијих разреда, академија, којој су присуствовали 
у име председника земунске општине члан Већа 
општине др Ксенија Узуновић, начелник Одељења за 
друштвене делатности Нада Ђурић и шеф кабинета 
председника Зорица Ђурковић, приведена је крају.
Представом до сада невиђеном, занимљивом и 
пуном духа, ова земунска школа која се по свему 
истиче међу другима, доказала је да увек има нове и 
свеже идеје. 

Светосавска академија

Заменик председника општине Земун Саша 
Љубинковић и помоћник председника општине Душко 
Тарбук заједнички су 23.фебруара 2011.године 
ученицима трећег и четвртог разреда уручили по 
један ЛЦД телевизор за наставу. Монитори од 107 
цм служиће за презентацију градива, а како нам је 
саопштио директор школе Драган Комненић, план је 
да на сваком спрату буду по два телевизора која ће 
служити као учила.
Након што су обишли нову модерну школу у насељу 
Галеника, коју од јесенас похађа готово 800 ђака у 
комфорних 6.000 квадрата, општински функционери 
нису могли сакрити задовољство због реда и услова 
у којима уче земунски ђаци. Обећали су да ће 
учинити све да те услове још више унапреде и да је 
донација од два телевизора само први корак.

ЛЦД телевизори за ОШ 
“Михајло Пупин“

Донација за школу

Удружење за борбу против глаукома Србије и 
офтамолози Земуна, уз подршку општине Земун, 11. 
марта 2011. године од 9 до 17 часова, у великој сали 
Скупштине градске општине Земун, Магистратски трг 
1/I, организовали су бесплатно мерење очног притиска 
за све заинтересоване грађане.
Акција је спроведена у оквиру Дана борбе против 
глаукома, са циљем превенције болести која је један 
од водећих узрока слепила.
У циљу информисања јавности о глаукому, у оквиру 
Дана борбе против глаукома, од 9. до 12. марта 2011. 
године,  одржана су кратка, едукативна предавања, са 
циљем подизања свести јавности о овој болести.

Недеља борбе против 
глаукома

„На поклоничком путу“
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За децембар најбољи
Крушевљак и Ребић

Полицајац и ватрогасац 
месеца

И у децембру је општина Земун уручила коверте 
најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца. Награде 
полицајцу  Бранку Ребићу и ватрогасцу Милораду 
Крешевљаку у свом кабинету уручио је заменик 
председника општине Саша Љубинковић. По обичају, он 
се са својим гостима задржао у опуштеном и пријатељском 
разговору.

Настављајући и у 2011. години започету праксу да на 
предлог старешина ПУ Земун и Ватрогасне станице 
награди најбољег полицајца и ватрогасца, заменик 
председника општине Земун Саша Љубинковић примио је 
17. јануара у свом кабинету Драгана Лазића и Александра 
Младеновића. Он им је у име Општине уручио коверте 
и остао са њима и њиховим руководиоцима у кратком 
и срдачном разговору, углавном везаном за  стање 
безбедности у нашем граду.
У времену када су се сабирали резултати, правили 
годишњи извештаји, помоћник шефа смене Драган Лазић 
показао је велико прегалаштво у свом послу и тиме 
од претпостављених заслужио да буде проглашен за 
полицајца месеца.
Александар Младеновић је, како је о њему рекао командир 
ВСЈ Земун, Радован Газивода, прошао све фазе посла, 
изузетно стручан и искусан и остало му је три године 
до пензије. Командир је техничког одељења, влада се 
професионално и будно и даје пример колегама, похвалио 
га је старешина.

                                                                                                  
                                            
У кабинету заменика председника општине Земун 
10.фебруара 2011.године заменик председника општине 
Земун Саша Љубинковић уручио је коверте најбољем 
полицајцу и ватрогасцу месеца, Срђану Јанкову, млађем 
полицијском нареднику прве класе, односно инспектору 
за општи криминал и Милану Смиљанићу, ватрогасцу 
спасиоцу из Ватрогасно-спасилачке јединице Батајница.
Заједно са својим старешинама, награђени су проћаскали 
са замеником председника општине.

У фебруару награђени Јанков и 
Смиљанић

Лазић и Младеновић најбољи  
у јануару

Радна група за израду Локалног еколошког акционог плана 
направила је анкету која треба да покаже колико су грађани 
упознати са проблемима везаним за заштиту и унапређење 
животне средине, као и да их подстакне да поведу више рачуна 
о средини у којој живе. Резултати добијени из спроведене 
анкете биће презентовани у завршном документу ЛЕАП-а.
Сви заинтересовани грађани за попуњавање анкете или 
давање предлога у вези са унапређењем животне средине у 
Земуну могу сваког радног дана од 8 до 16 часова резервисати 
своје место за учешће у еколошким фокус групама на телефон 
011/3778-554 - Канцеларија за локални економски развој 
Градске општине Земун.
 Фокус групе ће  имати 10 учесника, а чиниће их стручњаци, 
чланови невладиних организација и заинтересовани грађани. 
Састанци фокус група ће бити одржавани сваког четвртка у 12 
часова, у Канцеларији за локални економски развој ГО Земун, 
Магистратски трг бр.1, други спрат, канцеларија бр. 81.

Локални акциони 
еколошки план

ЗЕМУНСКЕ
новине
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На прослави 

32 - годишњице САЈ-а  

Откривена спомен плоча

Председник општине Земун Бранислав Простран 
и члан Већа Дамир Ковачевић, присуствовали су 
свечаној седници поводом Дана Војске Србије у 
Команди Ваздухопловства и ПВО.
Свечана седница је била прилика да се уруче награде и 
признања најистакнутијим припадницима Војске, којима 
ова признања представљају велику част.
Богатом културно-уметничком програму, претходило 
је кратко подсећање присутних историјских догађаја 
и мотива, који су одредили да за празник Војске буде 
одређен датум који симболизује почетак стварања 
нововековне српске државе и српске војске.
Комадант Ранко Живак, примио је госте из Општине 
у свом кабинету, где су у срдачном и пријатељском 
разговору потврдили традиционално добру сарадњу 
између локалне самоуправе и Војске Србије. 

Поводом обележавања 32-годишњице од оснивања 
елитне Специјалне антитерористичке јединице (САЈ) у 
бази у насељу „13.мај“, спомен плочу шеснаесторици 
припадника јединице погинулим у акцијама на 
обезбеђивању безбедности у рату и миру, открили су 
председник Србије Борис Тадић и први потпредседник 
српске владе и министар полиције Ивица Дачић. Опело 
су држали епископ Атанасије Ракита 
са свештенством СПЦ.
У присуству многобројних званичника и високих гостију, 
одржана је свечана академија на којој су подељене 
плакете и признања припадницима САЈ-а за 10, 20 и 30 
година рада у јединици.
Истакнуто је да се јединица мора јачати кадровски и 
технички, како би могла одговарати на изазове нашег 
времена у којем су тероризам и организовани криминал 
пошасти са којима се мора борити 
на регионалном и ширем плану.
Прослави јубилеја присуствовала је делегација 
земунске општине коју су чинили заменик председника 
општине Земун Саша Љубинковић, помоћник 
председника Душко Тарбук, члан Већа општине 
Карло Квапил и директор Пословног простора Земун, 
Александар Цинцар Попоски. 

Дан војске

Земунски књиговезац Гаврило Ковачевић, 1804. године 
одштампао је прву збирку Српских песама. Ова збирка била 
је узор многима да покрену борбу за Српски језик и културу. 
Први Српски устанак 1804. године поздрављен је од Срба 
широм Аустро – Угарске, а Земунац Гаврило Ковачевић је 
први песник који је овај устанак и опевао. До тада познат 
само као добар књиговезац, Гаврило је у свом националном 
заносу испевао, одштампао и укоричио „Пјесн о случајној 
возмуштенији в Сербији“. Филип Вишњић је своју песму 
Почетак буне на дахије градио на основу ове Гаврилове 
песме и из ње је узимао готово целе строфе а почетак једне 
од строфа је: 
Старац Фочо у зечељу седи,
Пак он слуша како који беседи,
И почесто по бради се глади,
Тутун кесу из димлија вади,
Лулу пуши, пак је запаљује...

Старац Фочо је 
Земунац

Филип Вишњић, опевао је Старца Фочу
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Носилац Часног крста 
- Душан Ивичић

Oбележавајући јубилеј - 15 година светковања 
Богојављења и одржавање трке за Крст часни, ове 
године се на Земунском кеју окупило мноштво грађана.
Светом празничном литургијом коју је уз саслужење 
земунског свештенства одржао епископ хвостански 
Атанасије Ракита и освештавање богојављенске 
водице у порти Храма светог Николаја Мириклијског 
започето је прослављање једног од највећих 
православних празника.
Потом су формиране литије које су прошле 
Његошевом, Главном и Господском улицом до 
Земуског кеја, на којем се окупило око седам хиљада 
грађана.
Након што је драмска уметница  Слађана Павловић  
са позорнице изрекла 10 обраћања Богородици 
тројеручици из Хиландара, срећан празник и срећу 
пливачима пожелео председник земунске општине 
Бранислав Простран, а благослов за чак 98 учесника 
трке дао епископ Ракита - витезови наоружани вером и 
вољом скочили су у хладну воду Дунава.
Раздаљину од 33 метра први је превалио млади Душан 
Ивичић, студент и некадашњи ватерполиста, који је 
испунио свој сан.
Пливале су и три жене: једна Марија, Снежана 
Перовић и двадесетогодишња Љиљана Постењац 
из Краљева. И ове године, четрвти пут запливали су 
заједно отац и син, Михаило и Срђан Томић. Срђану је 
ово било шесто учешће у трци, а одборник је у СО.
Плаштом носиоца Часног крста за 2011. годину 
младог Ивичића огрнуо је први човек општине, а 
добио је и витешка „Свебор“ признања и крст- у трајно 
власништво.

Богојављење

Наградили најбоље 
радове о Светом Сави

Под покровитељством општине Земун и у 
организацији Клуба матичне културе и Земунске 
гимназије 26.јануара 2011.године одржана је свечана 
Светосавска академија у Дому ваздухопловства.
У поздравној беседи председник Клуба Ђорђе 
Аћимовић подсетио је да је у нашем граду Земуну 
одржана прва Светосавска академија далеке 1812. 
године откако је традиција непрекинута.
О Савиндану је говорио ђакон Сава Милош, госте 
академије поздравио је директор Земунске гимназије 
Милош Бјелановић, а затим  су подељене награде за 
најлепшу песму, састав и ликовни рад. Награђени су 
Миња Недић, ученица ПБШ „Димитрије Давидовић“ 
и Ана Бркић, ученица Земунске гимназије за најбољу 
песму у конкуренцији од 10 приспелих радова. 
За прозни састав између 46 учесника, најбољи 
су, по одлуци стручног жирија били: Андријана 
Матијашевић, ученица МШ “Коста Манојловић“ и Ана 
и Миа Ковачевић из Земунске гимназије.
Најбољи ликовни рад  је Бојана Стевића из 
Саобраћајно-техничке школе, Немање Милића из 
Медицинске, Немање Бурсаћ из Електротехничке и 
Јоване Лазић из Економске школе.
У наставку програма који су приредили ученици 
земунских средњих школа, а којем је у име општине 
Земун присуствовала Нада Ђурић, начелник 
одељења за друштвене делатности, наступили 
су хорови и драмске и певачке групе МШ „Коста 
Манојловић“, Медицинске школе, Саобраћајно-
техничке школе, ПБШ “Димитрије Давидовић“, док 
је драматизацију чувеног романа Горана Петровића 
„Опсада цркве Светог спаса“ извела трупа Земунске 
гимназије.
У Земунској гимназији у сарадњи са ОШ “Светозар 
Милетић“ 28.јануара 2011. године обновљена је 
традиција одржавања Светосавског бала.

Oпштина и Клуб 
матичне културе

ЗЕМУНСКЕ
новине



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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