ЗЕМУНСКЕ
новине

Билтен за интерно информисање грађана и органа ГО Земун

ЗЕМУН / година ХХ / број 324 / децембар 2011. / бесплатан примерак / излази по потреби

За нашу будућност....

К
ДОДАТА

2сл0иц1и и1р.ечи
у

....Истим темпом и у наредној години

Добродошла 2012.

У Земунским новинама.....
...такмичења

....пројекти

....комунални проблеми

2

5. новембар

Дан општине Земун
П

олагањем венаца, у суботу 5. новембра,
на спомен-костурницу палим борцима у
ослободилачким ратовима 1914-1918. код Харишеве
капеле на Земунском гробљу и јавним часом о
ослобођењу Земуна у Првом светском рату, почело је
обележавање празника општине Земун.
Венце на спомен-костурницу положили су
председник Скупштине Градске општине Земун
Зоран Марковић и чланови Већа Милосав Стаменов
и Владимир Костић, представници Савеза удружења
ратника ослободилачких ратова Србије 1912-1920,
као и представници Савеза потомака ратника,
који су и организовали пригодну академију у Дому
ваздухопловства.
Централна прослава - Свечана седница Скупштине
Градске општине Земун приређена је у Опери
и театру ‘’Мадленијанум’’, којом приликом је
председник ГО Земун, Бранислав Простран
уручио јавна признања овогодишњим лауреатима.
Повеља „Заслужни грађанин Земуна“ додељена је:
Предрагу Бају Луковићу- песнику и сликару, Мирку
Нишовићу- олимпијцу, кајакашу, Софији Љубичићисторичарки уметности, Стеву Јањанину- директору
ОШ ‘’Светислав Голубовић Митраљета’’, протојереју
ставрофору Божу Бакајлићу, Драгољубу Дашићуугледном угоститељу, Софки Радојичић- професорки
српског језика и књижевности, Саши Ковачевићупоп певачу, проф. Ђорђу Кртинићу са Математичког
факултета у Београду, др Слободану Ристићудиректору Високе школе ‘’Техникум таурунум’’.
Након официјелног дела Свечане седнице
Скупштине Градске општине Земун, експозеа
председника Општине Бранислава Пространа,
обраћања председника Скупштине ГО Земун
Зорана Марковића, као и лауерата Њ.Е. Александра
Конузина и Софије Љубичић, уследио је уметнички
програм. Публика је уживала у програму у коме су
учествовали драмски уметници: Калина Ковачевић
и Предраг Милетић, уметница Ивана Жигон са
ансамблом ‘’Косовски божури’’, вокална солисткиња
Екстра Нена, Културно – уметничко друштво
‘’Таурунум’’, тамбурашки оркестар и хор ‘’Вива вокс’’.

Овогодишњи „Почасни грађани Земуна“ су - Њ.
Е. господин Александар Васиљевич Конузин aмбасадор Руске Федерације, доцент др Драгош
Стојановић - директор КБЦ ‘’Земун’’ и Никола
Безбрадица- власник фирме BN BOSS. Повеља
о пријатељству са кључем Земуна додељена је
Специјалној антитерористичкој јединици (САЈ)
МУП-а Републике Србије и Кошаркашком клубу
‘’Младост’’ из Земуна.
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Међународни дан људских права
П

оводом обележавања Међународног дана
људских права општина Земун у петак 9. децембра
отворила је своја врата представницима удружења
и невладиних организација. У својству домаћина
госте су примили представници општинске власти,
чланови Већа Милан Бојовић, Душан Благојевић, др
Ксенија Узуновић, Милосав Стаменов и саветник
председника Стево Таталовић.
‘’Међународни дан људских права добар је повод
да се састанемо , разменимо мишљења и искуства.
Градска општина Земун брижљиво приступа свим
категоријама друштва, а оним најугроженијим,
такозваним рањивим категоријама плански излази
у сусрет. Зато ће нам ваша искуства и сугестије
бити од велике помоћи’’, нагласио је Бојовић
поздрављајући присутне.
Општина се стара о остваривању, заштити и
унапређењу људских и мањинских права.
‘’Како бисмо конкретно помогли особама којима
је та помоћ потребна радимо на изради локалних
акционих планова, изради и имплементацији
пројеката’’, рекао је Душан Благојевић.
Људска права су загарантована , неотуђива и
регулисана низом законских оквира, од чије примене
зависи степен људских права. Поред тога постоји
и потреба за стварањем целовитог, кохерентног
нормативног система.
Општина Земун током читаве године помаже
удружења и НВО одвајањем одређених финансијских
средстава из буџета, како би подстакли њихове
активности и унапредили њихов рад.
Општа декларација Уједињених нација о људским
правима проглашена је 10. децембра 1948. године
због чега се овај дан обележава као Међународни
дан људских права.

Чланови удружења изразили су задовољство
поводом данашњег пријема , као и наду да ће
оваква дружења постати пракса, јер је то једини
начин да кроз непосредан контакт буду решени
њихови проблеми и унапређене активности којима
се они баве.
‘’Драго нам је што бар једна институција показује
добру вољу да буде у сталном контакту са својим
грађанима. Некада финансијска помоћ колико год
да је неопходна није пресудна јер нама много више
значи подршка општине која нас третира као део
друштва’’,
рекла је Милада Лазић, председница спортскорекреативног удружења за особе са инвалидитетом
‘’Све је могуће’’.

Кол центар
Грађани Земуна сваког радног дана, у периоду
од 8 до 16 часова, позивом на бројеве телефона
могу да разговарају са оператерима, дају своје
предлоге и сугестије, пријаве проблем и реше га
заједно са представницима општине.
Будите активни и користите право да
учествујете у раду општине.
Позовите :
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Прегревица
Неимари постали
бескућници
Заменик председника Српске напредне странке

Александар Вучић и председник општине Земун
Бранислав Простран са најближим сарадницима 29.
новембра посетили су становнике радничких барака у
земунском насељу Прегревица.
Бивши радници грађевинског предузећа ‘’Напред’’
формирали су ово насеље давне 1967. године. Од
тада па до данас овде су свој живот градиле три
генерације. Оно што је последњих годину дана унело
немир и, по речима мештана, повећало број смртних
случајева услед стреса јесте одлука Владе да се ово
насеље због локацијских потреба за изградњу моста
Земун –Борча комплетно исели, а бараке поруше.
Ови мирољубиви мештани разумели су потребу и
неопходност изградње моста, али оно што нису могли
да разумеју јесте чињеница да свима нису понуђени
исти услови расељавања. Део мештана је пресељен
на Беле воде, другом делу је понуђен смештај у
павиљонима испод моста, а за 17 породица није
понуђен никакав смештај.
По речима председника општине Земун Бранислава
Пространа, овако велики пројекат захтева процену
вредности и неку општеприхваћену категоризацију, а
не пуко расељавање људи без ваљаних аршина.
‘’На овај начин им се укида једно од основних људских
права. Ово су људи који су градили нека нова насеља,
као што је Нова Галеника, а сада се њима руши дом’’,
нагласио је Простран.
Александра Вучића дочекали су са великом радошћу,
с обзиром да је он први и једини политичар који их
је посетио и показао искрено разумевање за њихове
проблеме.

‘’Не можете сачувати успомене, најдраже комшије,
али оно што свакако можете, то је да добијете
исту материјалну вредност за оно што вам
се уништава. Власт би требало да има веће
разумевање за вашу невољу и да се по правилима
одреди експропријација земљишта. Не желимо да
вам дајемо празна обећања, али оно што свакако
можемо јесте да вршимо притисак на власт и
упутимо дописе свим републичким институцијама
и релевантним службама’’, рекао је Вучић,
обраћајући се окупљеним грађанима.

Клуб младих Земуна

Направи промену волонтирај

П

оводом Међународног дана волонтера, а у
оквиру обележавања Европске године волонтирања,
одржана је конференција ‘’Направи променуВОЛОНТИРАЈ’’. Конференцији која је одржана у
Палати Србије присуствовали су представници
Канцеларије за волонтере општине Земун,
предвођени координаторком Наташом Ристић.
Конференција на којој су учешће узели различити
актери из јавног и политичког живота, промовисала
је идеју и вредности волонтирања. Посебан акценат
стављен је на афирмацију и конкретну примену
Закона о волонтирању.
Волонтеризам као идеја пропагира ангажовање и
мобилизацију волонтера на добровољној основи,
са циљем постизања укупне друштвене користи,
стварања демократичнијег, одговорнијег и хуманијег
друштва. Волонтирањем, помагањем другима и
активним укључивањем грађана у друштвене
процесе, обезбеђује се размена искустава, стичу се
нова знања и вештине, јача самопоуздање, чиме
се смањује ризик од друштвене изолације рањивих
категорија друштва, као једне од циљних група
којима су волонтери окренути.

‘’Волонтери општине Земун, настоје да
свакодневним акцијама развијају позитивну
политику волонтирања. Узимајући у обзир основна
људска права, трудимо се да промовишемо
волонтирање и солидарност и на тај начин
допринесемо развоју локалне заједнице у целини’’,
рекла је Наташа Ристић.
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Обележен Међународни дан
особа са инвалидитетом

П

оводом Међународног дана особа са
инвалидитетом, у петак 2. децембра, у згради
општине Земун, организована је продајна изложба
Друштва за церебралну и дечију парализу Земун
‘’Стари занати’’. Чланови Друштва овом приликом
изложили су предмете, које лично израђују и мајице
које осликавају у оквиру радионице, а која је уједно и
део радне терапије.
Заменицу председнице Друштва, Славку Спасић,
у кабинету председника примили су чланови Већа
општине Земун Милан Бојовић и Дамир Ковачевић
и том приликом уручили новчану донацију, као знак
конкретне опредељености општине Земун да подржи
и помогне социјализацију ове осетљиве категорије у
нормалне друштвене токове.
Особе са инвалидитетом сусрећу се са великим бројем
реалних проблема. Поред друштвених и финансијских
препрека, сусрећу се са физичким, архитектонским
препрекама, због чега им је веома тешко да се укључе
у уобичајене друштвене токове. Веома често изложени
су и погрешном ставу друштва.
“Локална самоуправа има обавезу да ради на
побољшању положаја особа са инвалидитетом. Како
би им се на најбољи могући начин истински олакшао
положај и укључивање у друштвену заједницу, са
процесом инклузије треба почети још у предшколском
образовању’’, рекао је Бојовић.
У оквиру обележавања Светског дана особа са
инвалидитетом, представници општине Земун,
Бојовић и Ковачевић, посетили су и Дом за одрасла
и инвалидна лица, где су са корисницима Дома
разговарали о свим проблемима са којима се сусрећу
и намерама општине да се покрену конкретне акције,
с циљем побољшања услова живота. Општина
Земун током целе године помаже организације
и удружења особа са инвалидитетом са своје
територије, покушавајући да им побољша квалитет
живота’’, рекао је Ковачевић. Приликом посете Дому
за инвалидна лица представници Општине уручили
су новчану донацију. Помоћ у новцу, уручена је и
Општинској организацији инвалида рада Земун. Ову
организацију посетили су чланови Већа др Ксенија
Узуновић и Славко Дошеновић. Као знак захвалности
председница Удружења, Стана Војводић, уручила је
представницима општине Земун захвалницу.
У Србији има око 800. 000 особа са инвалидитетом, 70
одсто њих живи у сиромаштву. Низом акција, хумани
људи, који чине власт у општини Земун потрудили су
се да обележе 3. децембар, Међународни дан особа
са инвалидитетом.

Географски факултет у
Земуну

‘’С обзиром да је проблем водоснабдевања
тренутно најкритичнија тачка у нормалном
функционисању наставног процеса, настојаћемо
да вам у наредном периоду пружимо финансијску и
стручну помоћ. Укључићемо наше стручне службе
како бисмо пронашли најбоље могуће идејно
решење да се проблем превазиђе’’,
нагласио је Љубинковић.
Некада смештен на чак три локације, Географски
факултет напокон је пронашао свој јединствени
простор на територији општине Земун.
Пољопривредном факултету и осталим високим
школама образовног система Земуна, придружио
се и Географски факултет. У згради некадашње ОШ
‘’Десанка Максимовић’’ сада се налази Географски
факултет. У оквиру Географског факултета постоји
пет студијских програма и три нивоа студија: основне,
мастер и постдипломске. Факултет је основан давне
1892. године. Већ наредне Јован Цвијић поднео
је захтев Великој школи за добијање сопственог
простора. Тек 2011. године усељењем у ову зграду
почиње да егзистира на јединственој локацији. Ову
Установу посетио је заменик председника општине
Земун Саша Љубинковић, кога је в.д. декана доктора
Мирољуба Милинчића упознао са проблемима са
којима се сусрећу. Проблеми су многобројни - од
електричних инсталација, водоснабдевања до
канализације. Саша Љубинковић је показао велико
разумевање за решење бар дела проблема и обећао
активно укључење локалне самоуправе.

Дан 204. Ваздухопловне
бригаде

Е

литна 204. ваздухопловна бригада Војске Србије
обележила је 2. децембра 2011. године свој дан.
Командант, пуковник Предраг Бандић, истакао је да
је ова година означила прекретницу у школовању
младих кадета у пилоте, увела прву класу жена
војних пилота, а остаће упамћена и по благом
опоравку и консолидовању јединице.
Поводом Дана 204. ваздухопловне бригаде,
уручена су одликовања и награде и именовано
одељење које носи има пилота мајора Зорана
Радосављевића, који је положио живот за одбрану
земље током НАТО агресије 1999.године.
Свечаности су испред општине Земун
присуствовали члан Већа општине Милосав
Стаменов, одборник Момчило Новаковић и
председник Савета МЗ Батајница Никола Арнаут.
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Амбасадор Белорусије у
посети Земуну

П

редседник општине Земун Бранислав Простран 15.
децембра је примио амбасадора Републике Белорусије
у Београду Њ.Е. Владимирa Чушевa са најближим
сарадницима. У срдачном и пријатељском разговору,
председник општине Бранислав Простран, изложио
је концепт развоја општине, са посебним акцентом на
привредне потенцијале и правце развоја.
Полазећи од принципа добре воље, искрених намера
и заједничких интереса, јуна 2010. године потписан је
Споразум о сарадњи између Градске општине Земун
и општине Несвиж, Република Белорусија.
На састанку је било речи и о планираној посети
делегације општине Земун општини Несвиж и
успостављању тешње сарадње у области привреде,
туризма, културе, науке, спорта...

Клуб младих Земуна

Нове саднице у школским
двориштима

З

аменик председника општине Земун, Саша
Љубинковић, и представник ЈКП „Зеленило Београд“,
Тоза Миајловић, 8. новембра 2011. године обишли су
ОШ „Михајло Пупин“ у Новој Галеници и на терену се
уверили како напредује раст 26 садница дрвећа. Ова
донација, вредна више од 150 хиљада динара, доказ је
изузетно добре сарадње општине Земун са градским
комуналним предузећима.
Ово је била прилика да представници општине Земун и
Градског зеленила обиђу и ОШ „Сава Шумановић“ где је
засађено 18 садница.

Реконструкција просторија
Удружења пензионера Земун

Општинa Земун финансира реконструкцију просторија
Удружења пензионера Земун у Београдској улици.
У циљу побољшања услова боравка чланова
Удружења и обезбеђењу хуманије старости изводе се
радови којим ће ове просторије добити нови сјај.
По речима извођача радова, у току су груби радови
глетовања зидова, замена старе столарије новом,
замена дотрајале електричне инсталације, што
доприноси и повећању безбедности.
У плану је фарбање радијатора, брушење и лакирање
паркета, постављане керамичких плочица.

Млади обележили Дан борбе
против аидс-а

К

анцеларија за младе општине Земун, у сарадњи са
омладином ЈАЗАС-а, у оквиру традиционалног пројекта
„Dance4life“ и ове године обележила је светски Дан
борбе против сиде. У Главној улици, на платоу испред
ресторана Мек Доналдс, у мобилној лабораторији,
од 16.30 до 19 часова, организовано је бесплатно
тестирање свих заинтересованих суграђана на ХИВ,
а волонтери Канцеларије за младе и Канцеларије за
волонтере делили су едукативни материјал и кондоме.
Акцију су подржали и чланови Црвеног крста Земун,
као и ученици Земунске гимназије.
По речима Бојана Бајагића, координатора Канцеларије
за младе општине Земун, Канцеларија, у сарадњи
са ЈАЗАС-ом током целе године едукује младе људе
подижући свест о значају борбе против ове опаке
болести и свеприсутној дискриминацији оболелих.
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„Теслин дан 2012.”

Шаховско првенство у
ОШ „Гаврило Принцип“

Шах као изборни предмет

У ОШ „Гаврило Принцип“ одржано је дводневно

У четвртак, 15. децембра, у свечаној сали Скупштине

општине Земун одржана је промоција и најава редовне
годишње манифестације ‘’Теслин дан’’.
Манифестација ‘’Теслин дан’’, 2012. године биће
централна манифестација поводом обележавања
рођења великог научника Николе Тесле, који је на
неизбрисив начин обележио прогрес човечанства.
Пред препуном салом поштовалаца Теслиног
дела, академика, представника војске, удружења,
организација које промовишу живот и дело Николе
Тесле, гостију из света науке и културе, смењивали су
се уважени говорници: професор др Љубинко Илић,
председник Српске краљевске академије иновационих
наука, који је говорио о активностима Јединственог
удружења проналазача и научника Србије (ЈУПИН-а) и
Теслијанума Милутин Поповић Захар, потпредседник
Српске академије иновационих наука, обећао је да ће
његово следеће остварење бити ремек дело –химна
коју поклања Земуну.
Никола Лончар, председник највеће светске Научне
фондације ‘’Никола Тесла’’ из Филаделфије, уручио је
признање инжењеру Горану Марјановићу, општини
Земун и признање директорки манифестације Олги
Зорић која је именована у почасног директора.
Физичар, инжењер и иноватор Горан Марјановић,
представио је револуционарно откриће - иноватор
Теслиних таласа, које представља разоткривање
најзначајнијег изума Николе Тесле.
Мp Олга Зорић, директор манифестације ‘’Теслин
дан’’ прочитала је писмо подршке председника
општине Бранислава Пространа и упознала присутне
са циљевима, планом и програмом обележавања
манифестације у 2012. години.
‘’Оно што је Тесла целом човечанству, то на првом
месту треба да буде нама Србима. Он je ако не једини,
оно најбољи бренд који Србија и српски народ има,
који нам широм отвара врата у цео свет. Као што је
Новак Ђоковић на тениским теренима недавно дао
домаћи задатак многима и постао број један у свету, то
је Никола Тесла учинио на научном пољу и до данас
остао број један! Користим прилику да позовем све
општине и градове у Србији, али и у свету да почну са
обележавањем дана рођења Николе Тесле, јер Тесла
је задужио човечанство својим делима и на тај начин
ујединио свет. Захваљујем се свима који су данас са
нама овде и позивам вас да нас подржите, да заједно
наставимо да креирамо оно што је Тесла започео. Ово
радимо за Теслу, за нашу Србију, за читав свет,’’ рекла
је Олга Зорић.
Након предавања, гости су уживали у изложби
слика академског сликара Миодрага Мише Јелића,
инспирисаним Николом Теслом.

појединачно првенство ученика основних школа
Земуна у шаху. ОШ “Гаврило Принцип“ је прва школа
у Земуну која је увела шах као изборни предмет
са највише полазника у Београду. Шах „предаје“
шаховски мајстор Ирена Несторовић.
У име покровитеља такмичења, општине Земун,
члан Већа општине Милосав Стаменов срдачно
је и искрено похвалио све спортске активности у
школама, које децу одвраћају од порока и улице и
обећао и убудуће помоћ општине. Плакете, медаље
и пехаре уручили су заменик директора школе
домаћина Ивана Хаџић, Милосав Стаменов и Гаврило
Ковачевић, најзаслужнији што је општина овогодишњи
покровитељ ове важне спортске манифестације.
У категорији до осам година Милева Марушић из ОШ
“Гаврило Принцип“ освојила је прво место, а Лука
Личина и Павле Јоцев из ОШ “Светозар Голубовић
Митраљета“ пласирали су се и на градско такмичење,
као најуспешнији мали шахисти у општини.
У категорији до 10 година Катарина Несторовић
из ОШ “Гаврило Принцип“, Нада Трајковић из ОШ
“Бранко Радичевић“ и Јована Бојић и Невена Рувидић
из „Гаврила Приницпа“, као и Александар Демић
из ОШ “Лазар Саватић“, Илија Вуковић из ОШ “С.Г.
Митраљета“, Исак Муминовић из „Петра Кочића“
и Владан Брборић из „Сутјеске“ изборили су се
за најбољи пласман и квалификовали за градско
такмичење.

У категорији до 12 година Савина Деврња из ОШ
“Лазар Саватић“, Лола Стојановић из ОШ “Мајка
Југовића“ и Теодора Полић из ОШ “Лазар Саватић“,
а међу дечацима Милош Жарковић из „Гаврила
Принципа“, Борислав Петровић из „С.Г. Митраљета“,
Михаило Трајковић из ОШ “Бранко Радичевић“ и Петар
Рувидић из „Гаврила Принципа“ освојили су прва
места на општинском и остварили пласман за градско
такмичење.
Анђела Ђорђевић из ОШ “Гаврило Принцип“ и Јован
Опарница из „Јелице Миловановић“ у категорији
до 14 година остварили су најбољи пласман у
општини и квалификовали се за градско такмичење.
У категорији до 16 година најбољи су Теодора
Нићковић из Математичке гимназије, као и Јелена
Шупељак и Невена Личинић и Матија Милићевић и
Душан Богићевић, из Девете београдске гимназије и
ОШ“Петар Кочић“ који ће се такмичити и на градском
првенству у шаху.

ЗЕМУН ЗЕМУН
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ЗЕМУН

24 ИНФО :
ЗЕМУН
ЗЕМУНВОДИЧ ЗА ГРАЂАНЕ

Батајница, Митраљетина2,
7870-058
Угриновци, Крњешевачка 4,
8409-542
Нова Галеника, Момчила
Радивојевића 34-36,
2100-511
Земун поље, Фрање Крча 1,
3753-818
Служба правне помоћи,
3778-473
Борачко инвалидска заштита
3778-561
Повереништво за збрињавање
прогнаних и избеглих лица,
3778-565
Друштвене делатности,
3778-577
Канцеларија за младе
3778-515
Канцеларија ЛЕР
3778-554
Имовинско-правни послови,
3778-503
Грађевинско-комунални
послови,
3778-518

Здравствене установе :

Општинска управа:
Важни телефони :

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

Грађевинска инспекција,
3778-575
Комунална инспекција,
3778-579
ЈП ‘’Пословни простор
Земун’’, Магистратски трг 1,
2610-369
Пореска управа - филијала
Земун, Главна 30,
2618-358
Магистратски трг 1,
3778-631
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
Први основни суд
Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 16,
3190-207
Судија за прекршаје Земун,
Господска 8,
2610-529
ЈКП ‘’Инфостан’’ Земун, Др
Недељка Ерцеговца 27,
2612-335
ЕПС-ЕДБ- Јавно осветљење
Земун, Кеј ослобођења 15,
3161-061
ЈПК ‘’Водовод и
канализација’’ погон Земун,
Светозара Милетића 12, 2617430,
3606-606 (00-24h)
ЈКП ‘’Зеленило Београд’’
погон Земун, М. 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

Град Београд :

Општинска управа :

Месне
канцеларије

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

Комунална предузећа :

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

Култура :

Општина :

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

ново

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
Тиршова 1/IV ,
3605-811
Бесплатни позиви
0800-110-011 (07.00-22.00)
факс 3605-609
e-mail: bks@beograd.gov.rs
Комунална полиција
Мекензијева 31,
Оперативни центар (00-24)
телефони 2453-158, 2453-159

