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Радове је обишао Бранислав Простран, 
председник општине Земун

‘’Овај стратешки важан  пројекат 
представља један од најзначајнијих 

капиталних инвестиција општине Земун, 
којим се после 200 година Земуну враћа 

пристаниште за бродове дуже од 30 метара. 
После успешне реализације подводних радова, 
прелазимо на следећу фазу која подразумева 

грађевинске радове на површинском делу 
будућег пристаништа’’, рекао је Простран.

У току су  радови на реконструкцији обалоутврде са 
пристаном у Земуну, у дужини од 450 метара, на потезу 
између ресторана ‘’Шаран’’ и ресторана ‘’Венеција’’. 
Радови се одвијају на површинском делу пристаништа, 
насипањем и равнањем, означавају се крајње тачке  
докле ће се простирати обалоутврда. Истовремено 
рониоци уклањају шипове како би олакшали рад својим 
колегама и безбедно извођење радова помоћу машина. 
Санација обалоутврде у првих неколико месеци  
одвијала се под водом, а радови су подразумевали 
израду ножица и припрему комлетног терена за 
поплочавање будућег пристаништа. 
Санацијом обалутврде биће омогућена трајна заштита 
од поплава, чиме се обезбеђује већа сигурност 
грађана. То ће омогућити и бржи развој туристичког 
потенцијала Земуна.
Радови на санацији и реконструкцији обалоутврде 
са пристаном у Земуну  изводе се заједничким 
улагањем  средстава општине Земун, Секретаријата  
за комуналне и стамбене послове Града Београда и 
Јавног водопривредног предузећа ‘’Београдводе’’.

Радови на обалоутврди
Са насловне стране

Овера тендерске документације у Услужном 
центру општине Земун доступна је сваког 
радног дана и после 16 часова. Како би се 

избегле непотребне гужве, молимо Вас да ову 
услугу закажете на број телефона

3778 532

Током маја су  завршни радови прве фазе радова на реконструкцији 
обалоутврде са пристаном у Земуну. 
Радови се одвијају на површинском делу пристаништа, насипањем 
и равнањем, означавају се крајње тачке  докле ће се простирати 
обалоутврда. Подводним радовима уклањени су  шипови што  олакшава 
рад механизације. Потпорна греда  дужине 400 метара је постављена и 
насут је камен.
Након завршетка прве фазе кренуће се са преосталим радовима, а 
завршетак реконструкцијe Земунског кеја, у дужини од 450 метара, очекује 
се до краја године. 
Санацијом обалутврде биће омогућена трајна заштита од поплава, чиме се обезбеђује већа сигурност 
грађана. То ће омогућити и бржи развој туристичког потенцијала Земуна.
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Земунске новине

Стручна пракса у општини Земун

Општина Земун je  средином априла, у  оквиру 
спровођења активне политике запошљавања, 
склопила уговор са Националном службом за 
запошљавање о спровођењу стручне праксе за 23 
незапослена лица без радног искуства.
Стручну праксу, у трајању од шест месеци, похађа 
једанаест незапослених са средњом стручном 
спремом, од којих су троје лица са посебним 
потребама. Прва стручна знања у општини Земун 
стицаће и дванаесторо академаца.
Национална служба за запошљавање је обезбедила 
месечну надокнаду за референтске послове у 
износу од 10.000 динара у трајању од шест месеци, 
док ће лица са вишом стручном спремом у наредних 
годину дана примати 12.000 динара и високом 
стручном спремом 14.000 динара.
У име послодавца, заменик начелника општине 
Земун Александар Грдинић и начелница Одељења 
за друштвене делатности и привреду Нада Ђурић 
упознали су практиканте са правима и обавезама у 
току спровођења стручне праксе.
Њихово напредовање током стручне праксе пратиће 
Канцеларија за волонтере и Канцеларија за локални 
економски развој Градске општине Земун. Сви 
полазници који успешно обаве стручну праксу моћи 
ће да полажу државни стручни испит.

Победници Цветне алеје Земуна 
У општинском фоајеу, 27.маја, одржано је свечано 
проглашење победника ‘’Цветне алеје Земуна 
2011 ‘’. Награде и плакете уручила је др Ксенија 
Узуновић, члан Већа општине Земун. 
Прво место за ‘’Најлепшу башту’’ припало је 
породицама Марковић и Јањић из Батајнице, 
награда ‘’Најлепши балкон’’, као и претходне године,  
припала је Милану Кокиру из Угриноваца, за 
‘’Најлепше блоковско зеленило’’ побринуо се Света 
Хамовић.                                                      
У категорији ‘’Најлепше школско и предшколско 
двориште’’ победило је обданиште ‘’Петар Пан’’ из 
Батајнице.
Сви учесници добили су плакете, а најбољи у све 
четири категорије награђени су саксијским цвећем и 
баштенском опремом.
Поздрављајући учеснике др Ксенија Узуновић, члан 
Већа, захвалила се учесницима на преданости којом 
су учинили да дарови природе буду још раскошнији 
и благодат за све нас.  
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Алтина се развија

У земунском насељу Алтина завршени су радови на прикључењу 
цеви на кишни колектор, чиме ће бити  олакшано  одвођење 
подземних и атмосферских вода са површине земље. На дубини 
од 1,5 м постављене су цеви промера 
ф110, а воду ће потискивати две електричне пумпе.
‘’Како би решила вишегодишњи проблем грађана Алтине, општина 
Земун настоји да изнађе   адекватно решење, у овом случају 
привременог карактера, али свакако у интересу више стотина 
домаћинстава у насељу Алтина’’, рекао је Дамир Ковачевић, члан 
Већа општине Земун.
‘’Спајање на кишни колектор је део шире акције коју су покренули 
грађани овог насеља. Надлежним институцијама прослеђена је 
петиција преко 5000 грађана, са захтевом за трајно решавање овог 
проблема’’, нагласио је Ковачевић. 

Реконструкција фасаде 
у Змај Јовиној

Увод у пројекат уређења амбијенталне 
целине ‘’ Старо језгро Земуна’’ 

Комплетна средства за извођење радова обезбедила је 
општина Земун.
Радови су извођени у дужини од 1,5 км, на потезу од новосадског 
ауто-пута, улицом Дијега Ривере, до пруге. Овим каналима 
растеретиће се најугроженије тачке изливања подземних и 
атмосферских вода, чија дубина прелази 1 метар. Такође, на овај 
начин спречава се извор заразе који прети становницима Алтине, 
услед изливања подземних вода који се мешају са фекалијама.

Радови у насељу Алтина

Подизање звона у Алтини
Уз присуство свештенства и многобројних верника, 29. априла су у 
Алтини,  на Храму београдских великомученика ђакона Авакума и 
игумана Пајсија, подигнута три звона.
Донатори звона су: браћа Стојановић, Бобан Димитријевић и 
Дамир Ковачевић.
Изградња храма започета је 1. септембра 2009. године, а темеље 
је освештао митрополит црногорско-приморски Амфилохије. 
Његова светост патријарх српски господин Иринеј, јуна 2010. 
година обишао је неимаре и благословио изградњу. Црква је у 
српско-византијско стилу и гради се средствима општине Земун, 
многобројних добротвора и приложника.      

 ‘’За све грађане Алтине ово је велики догађај, јер ће се од данас 
из ове светиње чути звук звона и сведочити о темељима вере. 
У изградњи цркве учествујемо сви ми, јер се Божија кућа подиже 
не само новцем, већ и вером свакога од нас’’, рекао је Дамир 
Ковачевић, члан Већа општине Земун.   

На згради у улици Змај Јовина 20, започели су радови на 
реконструкцији фасаде. 
Радови подразумевају поправку оштећене орнаментике, 
декоративне пластике и молерско-зидарске радове. 
Рок завршетка радова је два месеца. 
Средства за уређење фасаде на објекту у Змај Јовиној издвојила 
је општина Земун, а радови су део ширег пројекта уређења 
амбијенталне целине ‘’ Старо језгро Земуна’’. Зграда на углу Змај 
Јовине која захвата почетак чувене Земунске пијаце, на неки начин 
је увод у пројекат изградње трга- пијаце, који у сарадњи са ЈКП 
‘’Градске пијаце’’ реализује општина Земун. 
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Председник општине Земун Бранислав Простран, 
заједно са најближим сарадницима, обишао је радове на 
више локација у Земуну.
У једној од најпрометнијих саобраћајница Земуна у 
Првомајској улици у  току су радови на изградњи паркинг 
простора и тротоарских стаза.
Планирана су нова 83 паркинг места, што ће у многоме 
олакшати нашим суграђанима прилаз како својим 
домовима тако и многобројним радњама, које се налазе 
на овој локацији. Планирани завршетак радова је крај 
маја.Руководство општине Земун, потом је обишло 
новоизграђено спортско игралиште у земунском насељу 
Бусије, као и завршне радове на 
трасирању и насипању пута који 
повезује Бусије и Стару Пазову.
Изградњом овог пута у дужини 
од једног километра, становници 
оба места ће скратити време и 
дужину путовања за око 15 км.
У срдачном разговору са 
житељима ових насеља, 
председник општине Земун  
нагласио је  да је цео Земун 
једно велико градилиште

‘’Руководство општине Земун има слуха 
за проблеме са којима се сусрећу њени 

грађани. Добар пример је овај пут чијом 
изградњом ће се знатно унапредити и 
олакшати живот становника  Бусија, 
а време путовања до Старе Пазове 

скратити за пола сата’’, рекао је 
Простран.

Општина Земун започела је 2010. године радове 
на комплетној реконструкцији зграде Дома културе 
у Угриновцима. Радило се на реконструкцији 
крова, спољашности и унутрашњости. Радови 
су у завршној фази и ускоро се очекује свечано 
отварање једноспратне зграде  у центру Угриноваца. 
Зграда Дома културе осим декоративне фасаде и 
уређеног ентеријера, добила је и савремену расвету 
и техничку опремљеност за извођење свих врста 
музичко-сценских догађаја. 
‘’Овај вишенаменски објекат чекао је годинама 
да буде сређен. Општина Земун  издвојила је 
средства и комплетна реконструкција је при крају. 
За становнике Угриноваца ово ће бити простор 
у коме ће се интензивно одвијати друштвени 
живот, нарочито у свечаној сали’’, рекао је 
Бранислав Простран, председник општине Земун.

Чишћење депоније 

Обилазак радова у Земуну
На терену

Угриновци

На иницијативу грађана Угриноваца, општина Земун 
је организовала акцију чишћења депоније, која се 
налазила у самом центру, у дворишту Дома културе. 
Радове је извело ЈКП ‘’Градска чистоћа’’.
На простору предвиђеном за пијачни плато, никла 
је депонија смећа, која је свким даном све више 
угрожавала здравље људи.
Радове су обишли Славиша Топаловић, помоћник 
председника општине Земун и Зоран Туфегџић, 
председник МЗ Угриновци.

За садржајнији друштвени 
живот

‘’Дивље депоније представљају проблем 
данашњице, а политика заштите животне 
средине и очувања здравља и живота људи 

је примарни циљ општине Земун. Контролом 
загађивања на локалном нивоу, свакако ћемо 
допринети лакшој еколошкој равнотежи на 

глобалном нивоу’’, рекао је Славиша Топаловић.
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У организацији стоматолошке службе Дома здравља 
Земун, у суботу, 14. маја, на Земунском кеју обележена 
је 21. недеља здравља уста и зуба у Србији.
Малишани земунског вртића ‘’Чаролија’’ песмом и 
игром под слоганом ‘’Боље спречити, него лечити’’ 
учили су своје вршњаке и родитеље о важности прања 
зуба.
Уз савете зубних лекара деца и родитељи су сазнали 
о правилној исхрани, превенцији и одржавању хигијене 
уста и зуба.
У име општине Земун др Ксенија Узуновић, члан Већа 
придружила се едукативној кампањи и као лекар 
заједно са својим колегама уверила малишане да 
лечење зуба није ‘’страшно’’ већ корисно и да је део 
културе живљења. 

Упознајемо се и учимо једни 
од других
Градоначелник немачког града Версмолда Торстен 
Клуте био је у једнодневној посети Земуну. Домаћини 
делегацији Версмолда били су др Ксенија Узуновић, 
члан Већа општине Земун и Петар Јарић, директор 
Туристичког центра Земун.
Град Версмолд припада савезној немачкој држави 
Северна Рајна-Вестфалија,  смештен је у близини 
холандске границе и познат је по традиционално 
развијеној месно прерађивачкој индустрији 
и привредним гранама које су наслоњене на 
прехрамбени сектор.
Током посете градоначелник Клуте имао је прилику 
да се упозна са туристичким потенцијалима Земуна, 
плановима развоја и стратешким пројектима, као што је 
градња обалоутврде са пристаном.
Његов домаћин Петар Јарић, директор ТЦ Земун 
у шетњи земунском улицама упознао је госта са 
културним наслеђем које има град на Дунаву, као и са 
историјом немачке заједнице која и данас 
живи у Земуну.
У срдачном разговору, отворене су перспективе за 
будућу сарадњу нарочито у области манифестационог 
туризма у склопу традиционалних летњих 
фестивалских дана у Земуну.

Државни секретар Министарства просвете и науке 
Републике Србије проф. др Радивоје Митровић 
посетио је општину Земун. 
У оквиру радне посете проф. др Радивоје Митровић 
сусрео се са замеником председника општине 
Земун Сашом Љубинковићем, као и са директорима 
основних и средњих школа са територије Земуна. 
Разговарало се о актуелним проблемима  у школству, 
условима рада у основним и средњим школама, 
настави и питању синдиката.
Том приликом, државни секретар Радивоје Митровић 
и заменик председника Саша Љубинковић посетили 
су основну школу ‘’Светозар Милетић’’, једну од 
најстаријих школа у Земуну, чије здање датира из 
периода 1913. године.

‘’Разменом уметничког стваралаштва, 
најлакше упознајемо једни друге, зато су и наши 

разговори о будућој сарадњи усмерени управо 
на поље културе. Будући да у Версмолду живи 
и ради значајна српска заједница, верујемо да 

ће и та чињеница  допринети да сарадња буде 
квалитетнија и динамичнија’’, рекао је Петар 

Јарић том приликом. 

Посета Градоначелника немачког града 
Версмолда Земуну

Посета државног секретара 
Министарства просвете

Недеља здравља уста и 
зуба
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Општина Земун се по први пут придружила акцији 
обележавања манифестације Дан паркова Европе.
У организацији Канцеларије за волонтере, Канцеларије 
за младе и Канцеларије за локални економски развој 
– ЛЕР, 24. маја волонтери, практиканти, запослени у 
Управи ГО Земун и многобројни грађани учествовали 
су у чишћењу и уређењу парка у Угриновцима, 
Градског парка, зелених површина на Кеју ослобођења 
и парка на Калварији.
‘’Ово је прва јавна акција новоосноване Канцеларије 
за волонтере којом показујемо да идеја волонтеризма 
и данас има своје упориште у друштву. Следећа 
прилика да будемо део организованих акција, а у 
области заштите животне средине су предстојеће 
манифестације Светски дан екологије и Дани Дунава, 
све то нас очекује у јуну месецу. Користим ову прилику 
да позовем све младе, али и оне старије суграђане да 
пријављивањем у базу Канцеларије постану волонтери 
и на тај начин помогну свима онима који нису у 
могућности да сами реше своје проблеме’’, истакла је 
Наташа Ристић.

Европски дан паркова 
у Земуну

Млади рагбисти и Амбасадор 
Велике Британије

У посети Земуну...

Општина Земун је у понедељак 6. јуна, угостила 
амбасадора Британије Мајкл Девенпорта, младу 
репрезентацију Британије у рагбију, чланове Рагби 
13 Федерације Србије, као и угледне званице из 
света привреде, културе и спорта.  Председник 
општине Земун Бранислав Простран са сарадницима 
уприличио је пријем за госте из Велике Британије 
и том приликом изразио задовољство што је Земун 
домаћин младим спортистима који ће се на најбољи 
начин упознати са потенцијалима за развој рагби 
спорта у Србији. 
Испред гостију из Британије, руководству Општине на 
гостопримству, срдачном пријему и правом спортском 
дружењу захвалио се Дејв Робертс, менаџер 
британске рагби репрезентације до 19 година.
После дружења у здању општине Земун, британски 
репрезентативци су ђаке ОШ ‘’Илија Бирчанин’’ 
из Земун поља упознали са рагбијем и основним 
правилима овога спорта и на школском терену 
демонстрирали своје вештине и одличну форму. Члан 
Већа општине Земун, Милосав Стаменов предочио 
је гостима историјат развоја спорта у Земуну, од 
Соколског друштва Батајница из 1927. које је и данас 
активно, све до модерних и функционалних спортских 
терена на којима се између осталог игра и рагби, јер 
и Земун има своје рагби клубове.
Учесник у спортском програму био је и Владимир 
Костић, члан Већа општине Земун, који је заједно 
са Јованом Вујошевићем, председником Рагби 13 
федерације и британским рагбистима показао деци 
Земуна како се игра најбољи рагби.  
Модеран рагби је настао у Енглеској, на колеџу Рагби 
и 1871. године основан је Енглески рагби савез. У 
Србији рагби се појавио после Првог светског рата. 
Први клуб је основан у Шапцу 1919. године, а 1923. 
године у Београду одиграна је прва рагби утакмица 
између играча Спортског клуба Југославија и 
енглеских морнара са ратног брода Глодур.

‘’Ово је фантастичан догађај. Сусрет у Земуну и 
долазак спортиста младе рагби репрезентације 

Британије, показује интересовање младих у 
Србији за традиционалне британске спортове’’, 

рекао је Мајкл Девенпорт, амбасадор Велике 
Британије у Београду.  

Постављена јавна чесма у 
парку Јеловац

На иницијативу Општине Земун, проистеклу из 
бројних апела грађана земунског насеља Калварија, 
ЈКП Београдски водовод и канализација поставило 
је чесму у парку Јеловац. Радове, који су у завршној 
фази, обишли су представници Општине Земун. 
Актуелна земунска власт је проблем јавне чесме у 
овом великом парку ставила на листу приоритета. 
Чим смо добили захтев, заједно са стручњацима из 
надлежних градских комуналних служби, изашли 
смо на терен и договорили начин реализације овог 
пројекта. На крају сви ми, а посебно грађани овог дела 
Земуна, треба да будемо задовољни и овим путем 
желим да се захвалим људима из ЈКП Београдски 
водовод и канализација на уложеном труду и 
кооперативности – каже члан Већа Милосав Стаменов.
Јеловац спада у највеће земунске паркове у којем 
стотине малишана, омладинаца, али и родитеља са 
бебама проводе слободно време. 
“Обавеза општинских и градских органа је да уважавају 
интересе грађана, а обавеза посетилаца је само да 
чувају чесму и овај прелепи земунски парк” – каже 
Раде Живковић.
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У Програмски савет Земунског међународног салона 
карикатуре, на период од четири године именовани су:

За председника: Стојадин Миркуловски

За чланове:
Бранко Најхолд
Милан Јан
Милан Петровић
Драган Стојковић
Др Зоран Милинковић
Предраг Прокопљевић   

За директора Земунског међународног салона 
карикатуре именован је Бранко Најхолд. 
За  селектора  Земунског међународног салона 
карикатуре именован је Слободан Ивков. 

Именовани нови чланови програмских савета земунских фестивала
Појачање значајним именима из културе 

Веће Градске општине Земун именовало 
је нове селекторе,  директоре, председнике 
и чланове програмских савета Земунског 
међународног салона карикатуре, 
Међународног фестивала монодраме и 
пантомиме, културно-уметничких и туристичких 
манифестација „Лето на Гардошу“, „Лето на 
Кеју“ и „Лето на Лиду“. Тим поводом, председник 
Градске општине Земун Бранислав Простран 
приредио је у свом кабинету 19. маја 2011. 
године свечани пријем за све именоване 
посленике културе. 
„Доношењем Одлуке о сталним 
манифестацијама у области културе од значаја 
за Градску општину Земун и именовањем 
нових чланова програмских савета указали 
смо поверење посленицима културе да 
својим знањем подигну квалитет културних 
манифестација. Наш циљ је да заједничким 
снагама унапредимо културни живот у Земуну, 
да кроз дружење и квалитетне програме 
дамо свој допринос  и оставимо траг којим 
ће се поносити будуће генерације“, рекао је 
председник ГО Земун Бранислав Простран.
У име новоизабраних чланова земунских 
програмских савета сталних манифестација 
у области културе на срдачном пријему и 
указаном поверењу захвалио се директор 
Међународног салона карикатуре Бранко 
Најхолд, и том приликом истакао да ће 
захваљујући општини Земун, ова значајна 
манифестација која сваке године окупи преко 
сто карикатуриста из целог света, и надаље 
бити својеврсни храм културе. 

Земунски  међународни салон  
карикатуре

У Програмски савет Међународног фестивала 
монодраме и пантомиме, на период од четири године 
именовани су:

За председника:Братислав Браца Петковић

За чланове:
Радомир Путник
Љиљана Благојевић
Јасмина Митровић-Марић
Предраг Милетић
Горан Султановић
Растко Јанковић   

За директора Међународног фестивала монодраме и 
пантомиме именована је Лада Мирков. 
За  селектора  Међународног фестивала монодраме и 
пантомиме именован је Милован Здравковић. 

Међународни фестивал  
монодраме и пантомиме
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Програмски савет планира „Лето на Гардошу“

Програмски савет „Лета на Лиду“ одржао 
је 27. маја 2011. године редовну седницу у 
Туристичком центру Земуна. Састанку су 
присуствовали Нада Ђурић, председник 
Савета, Цвјетко Стевановић и Милан Надовеза, 
чланови Савета, Небојша Стојаноски, директор 
манифестације и Марија Живковић - Николић, 
селектор  „Лета на Лиду“.
На седници су разматрана текућа питања у 
вези са одржавањем предстојећег „Лета на 
Лиду“. Чланови Програмског савета најавили су 
да ће у оквиру културно-уметничког програма 
на пешчаној плажи наступати плесни клубови 
и перформанс-трупе, а у оквиру туристичко-
рекреативног програма у плану су турнири на 
песку и то у: рукомету, одбојци, малом фудбалу 
и рвању. Чланови Програмског савета су изнели 
предлог да се од ове летње сезоне на плажи 
Лидо организују аеробик и пилатес програми.
Посебан сегмент „Лета на Лиду 2011“ чини 
„Велика земунска регата“ која је планирана за 7. 
август 2011. године. У регати учествују земунски 
наутички клубови са преко 1000 веслача. Рута 
регате је од спуста у Батајници до плаже „Лидо“. 
Циљ  организовања ове манифестације јесте да 
Градска општина Земун у сарадњи са наутичким 
клубовима и љубитељима реке покаже 
своје рекреативне, туристичке и еколошке 
потенцијале и да афирмише свој положај на 
Дунаву – најзначајнијој европској пловној реци.
Очекује се да ће и ове године у току сезоне 
плажу Лидо посетити преко 400.000 људи.

Нови садржаји на Лиду

Програмски савет „Лета на Гардошу“ одржао 
је 25. маја 2011. године редовну седницу у 
Туристичком центру Земуна. Састанку су 
присуствовали Радослав Лале Павловић, 
председник Савета, Ивица Клеменц, селектор 
манифестације „Лета на Гардошу“, Петар 
Јарић, директор манифестације, Дафина 
Башановић и Филип Бачевић, чланови Савета. 
На седници су разматрана текућа питања у 
вези са одржавањем предстојећег „Лета на 
Гардошу“.Програм „Лета на Гардошу“ ће бити 
конципиран као и ранијих година. Недељом и 
понедељком планиране су представе за децу, 
среда је резервисана за мање форме, петак 
је дан позоришних представа, а за суботу су 
предвиђени концерти. Услед лоших временских 
услова, представе ће се одржавати у Дому 
ваздухопловства у Земуну.
У циљу подизања квалитета ове манифестације 
Програмски савет је разматрао могућност да 
се од идуће године у Музичкој школи „Коста 
Манојловић“ организују вечери озбиљне музике, 
као и да се у програм укључе француски, 
немачки, италијански и шпански културни центри 
који би дали своју понуду за учешће на овој 
манифестацији.

У Програмски савет “Лета на Гардошу”, на период од 
четири године именовани су: 

За председника: Радослав Лале Павловић

За чланове:
Дафина Башановић
Филип Бачевић
За директора Лета на Гардошу именован је Петар 
Јарић..
За  селектора  Лета на Гардошу именован је Ивица 
Клеменц. 

Лето на Гардошу

У Програмски савет “Лета на Кеју”, на период од четири 
године именовани су:

За председника: Мирјана Драгаш

За чланове:
Нада Ђурић
Јасмина Трумбеташ-Петровић

За директора Лета на Кеју именована је Весна 
Ремовић.
За  селектора  Лета на Кеју именована је Светлана 
Сретеновић.

Лето на Кеју

У Програмски савет “Лета на Лиду”, на период од 
четири године именовани су:

За председника: Нада Ђурић

За чланове:
Милан Надовеза
Цвијетко Стевановић

За директора Лета на Лиду именован је Небојша 
Стојаноски.
За  селектора  Лета на Лиду именована је Марија 
Живковић – Николић. 

Лето на  Лиду
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У општини Земун 14. маја 2011. године одржано је 15. 
републичко такмичење у беседништву. У такмичењу 
је учествовало седам средњих школа из целе Србије, 
две из Београда и по једна из Крушевца, Ниша, Бора, 
Лознице и Сремске Митровице.
Ово такмичење покренуто је пре десет година на 
иницијативу Административно-биротехничке школе из 
Крушевца, а у сарадњи са Центром за људска права 
из Ниша.
Данас се оно остварује у оквиру Заједнице економских 
правно-биротехничких, трговинских и угоститељских 
школа и у сарадњи са Министарством просвете и 
науке Републике Србије, а домаћин такмичења била је 
Правно-биротехничка школа ‘’Димитрије Давидовић’’ из 
Земуна, као прошлогодишњи победник.
Такмичење је отворила директорка  школе ‘’Димитрије 
Давидовић’’ из Земуна Зорица Маравић.
Испред општине Земун, присутне је поздравила др 
Ксенија Узуновић члан Већа, рекавши да је сигурна да 
ће данашње надметање показати да је беседништво 
уметност и да ће жири имати тежак задатак да изабере 
победнике, јер је сала општине Земун данас дом 
младости и лепоте људске речи.
Чланови овогодишњег жирија били су помоћник 
министра за високо образовање у Министарству 
просвете и науке др Слободан Јауковић, глумац и 
професор Мегатренд Универзитета Иван Бекјарев, 
др Сима Аврамовић, професор Правног факултета 
Универзитета у Београду, Драгана Јелић, судија Првог 
основног суда у Београду, Дејан Милић, предавач 
на Правном факултету Универзитета Унион, док је 
координатор такмичења био Дејан Недић, директор 
Друге економске школе из Београда.

Категорије у којима су ученици исказали вештину 
беседништва биле су: беседа на изабрану тему, 
беседа на задату тему и импровизована беседа. 
Екипни победник овогодишњег Републичког такмичења 
у беседништву је Економско-трговинска школа из 
Крушевца, која је добила прелазну заставицу као 
домаћин наредног такмичења.
У категорији беседа на задату тему, прво место 
припало је Андријани Милосављевић из Крушевца, 
друго место Јелени Богдановић из Бора, а трећа је 
Милица Марчић иѕ Београда.
У конкуренцији беседа на изабрану тему, прво место 
припало је Анђели Миленковић из Крушевца, друга 
позиција Никола Петровић из Београда, док је трећи 
Лука Ражнатовић из Земуна. 
У импровизованој беседи награде су отишле у руке; 
први Никола Петровић из Београда, друга Оливера 
Брковић из Београда, трећа Андријана Милосављевић 
из Крушевца.
Реализацију такмичења подржали су Народно 
позориште у Београду, Туристичка организација 
Београда, Мегатренд Универзитет, Унион Универзитет 
и општина Земун, која је обезбедила новчане награде 
за победнике и помогла организацију самог догађаја.

Отварајући Хунгарикум фестивал Њ.Е. амбасадор 
Мађарске у Београду Оскар Никовиц, рекао је да 
је ово почетак једног процеса који је покренула 
Амбасада Мађарске са циљем да популаризује 
културу, туризам и гастрономију Мађарске.

‘’Уверен сам да ће сви који посете Земун у ових 
неколико дана на прави начин упознати Мађарску’’, 
истакао је господин Никовиц, амбасадор Мађарске 

Такмичење у 
беседништву

Хунгарикум фестивал у 
Земуну

Поводом Хунгарикум фестивала, који се одржава 
у Земуну од 2. јуна до 5. јуна, приређена је 
конференција за новинаре на којој је представљен 
програм Фестивала.
Фестивал организује Хунгарикум центар, у сарадњи 
са општином Земун, односно Туристичким центром 
Земун.
Новинарима и заинтересованој јавности, директор 
Хунгарикум центра Карољ Кермеци најавио је 
фестивалске дане Мађарске у Земуну, као прилику 
да се сви посетиоци Земуна увере у културно благо 
наших северних суседа, туристичку понуду, привредни 
потенцијал и гастрономску и енолошку карту 
Мађарске.
Испред Туристичког центра општине Земун, директор 
Петар Јарић, поздравио је присутне, рекавши да се 
нада да ће Хунгарикум фестивал, заправо овај догађај, 
који се по први пут организује, постати манифестација 
сталног карактера, која Земуну даје добар основ за 
презентацију сопствених туристичких потенцијала.
На потезу Кеја ослобођења, Господске улице и 
Гардоша, од четвртка 2. јуна до недеље 5. јуна, 
одвијаће се разноврстан културно- уметнички програм.
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На велики православни 
празник Цвети када је 
Исус ушао у Јерусалим, 
17.априла 2011.
године служена је у 
новосаграђеном храму 
Светог Илије Громовника 
у Грмовцу прва 
архијерејска литургија. 
Владика сремски Василије 
уз саслужење земунског 
свештенства и монаштва, 
у пратњи црквеног 
хора, после празничног 
богослужења исповедио је 
и причестио вернике овог 
земунског насеља.
Похваливши за 
неимарство протојереја ставрофора Милорада 
Нишкића, владика сремски Василије је највишим 
одличјима епархије којој је на челу одликовао 
председника земунске општине Бранислава Пространа 
и његовог заменика Сашу Љубинковића. Додељујући 
Грамату и орден Светог Арсенија Сремца и орден 
Светог владике Максима, владика Василије је истакао 
да се оне додељују за делатну љубав према мајци 
цркви због донаторства захваљујући којем је изграђена 
светиња у Грмовцу, насељу избеглих и прогнаних 
Срба из Хрватске и Босне и Херцеговине. Дарована 
ордења су највиша одликовањa Епархије сремске, 

која се додељује установама 
и појединцима за изузетан 
допринос у развоју духовног 
живота Епархије, црквеног 
живота уопште и доброчинства 
према храмовима. 
У име одликованих челника 
земунске општине, председник 
Бранислав Простран истакао је 
задовољство и част који су му 
причињени високим епархијским 
достојанством и нагласио 
да га сматра подстицајем 
за нова духовна дела. 
Захваљујући се на признањима, 
председник општине Земун 
Бранислав Простран истакао 
је опредељеност Општине да 
помаже сваку духовну обнову, 

те да је Црква један од најважнијих стубова друштва 
и увек мудрост и ослонац народу у сваком времену, а 
нарочито онда када је тешко. 
Подсетимо да је темељ цркве Светог Илије 
Громовника положен 2008. године, а да је општина 
Земуна међу највећим донаторима. Грађевински 
радови су завршени и преостало је да се уради 
иконостас, подови и живопис храма.
Свечаној литургији и сабрању народа присуствовали 
су и руководство општине Земун, представници 
институција просвете, културе, здравства и угледни 
привредници из Земуна.                                                                                                                                         

У Батајници обележен 
светски дан Рома 
Уорганизацији општине Земун, Ромског центра 
Батајница и Удружења ‘’Женски ромски центар 
Светлост - Земун’’ у Батајници је 8. априла обележен 
Светски дан Рома, који је званично установљен на 
првом светском конгресу Рома, 1971. године у Лондону. 
На овај дан већ 40 година скреће се пажња на тежак 
положај ромске заједнице, који се, нажалост, није 
много променио ни у 21. веку.
У Батајници су ромска удружења из Срема свој Дан 
обележила приказом особене поезије Рома и свечаним 
ручком.

Грмовац: Признање Сремске епархије
Орден за председника и заменика 
председника општине Земун

‘’Општина Земун континуирано помаже 
интеграцију Рома који живе на нашој територији, 
а заједничко обележавање овога Дана је усмерено 

на интензивирање сарадње како би у свим 
сегментима живота био унапређен положај Рома’’, 

рекао је Милан Бојовић, члан Већа ГО Земун. 

Улепшавање простора 
за игру

Акција

На иницијативу општине Земун, а у сарадњи са 
Удружењем особа са инвалидитетом ‘’Таурунум’’ из 
Земун поља, у току првомајских празника улепшаван 
је простор едукативно-креативне радионица за децу 
ометену у развоју.
У заједничкој акцији учествовали су малишани из 
радионице, као и члан Већа општине Земун Владимир 
Костић и одборник Душко Гошљевић.
Деца су радећи у башти имала прилику да се упознају 
са биљним врстама, науче нешто о основама 
баштованства и третирања земљишта
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У организацији општине Земун и Асоцијације 
‘’Спорт за све’’, у недељу 15. маја 2011. године 
одржана је седма ‘’Кока Кола Бициклијада’’.  Трка 
је кренула са Трга Републике и наставила трасом: 
Дечанска, Теразијски тунел, Бранкова, преко 
Бранковог моста, улицом Милентија Поповића, 
Булеваром Зорана Ђинђића, затим десно улицом 
Тошин бунар, Бежанијском, Главном и улицом 
Виктора Бубња, поред зграде Команде РВ и ПВО, до 
платоа КСЦ ‘’Пинки’’, где је био циљ трке.
И ове године, показало се да је ово једна од 
најмасовнијих спортско-рекреативних манифестација 
и да је у лаганој вожњи кроз град учествовало 
више хиљада ученика, студената, рекреативаца, 
спортиста, уметника, дипломата, пензионера и 
читавих породица.
 ‘’Спорт, рекреација и игра су најбољи начини 
комуникације, јер све разлике међу људима нестају 
и на старту и на циљу сви смо подједнаки. Општина 
Земун је као један од приритета поставила развој 
спорта и унапређење садржаја за рекрацију. Положај 
Земуна и Дунав дозвољавају нам да будемо 
привилеговани и да се бавимо свим видовима спорта 
и рекреације. Идеју здравог живота, увек треба 
подржати и када све ове чиниоце окупимо, имамо 
здраву популацију и здраво друштво. Зато напред, 
бавимо се рекреацијом, у здравом телу – здрав дух’’, 
рекао је Милосав Стаменов, члан Већа општине 
Земун, поздрављајући учеснике Бициклијаде.
Организатори су за учеснике трке, који су на циљ 
стигли у Земун, обезбедили вредне награде.
Рециклирани бицкл ‘’Ричиклета’’, додељен је 
ОШ ‘’Краљ Петар Први Карађорђевић’’. Бицкл је 
поклон ‘’Recan’’ Фонда за повраћај и рециклажу 
лименки у сарадњи са фирмом ‘’Ball Packaging 
Europe’’ из Земуна. ‘’Ричиклета’’ је патентирана 
у Италији, као бицкл израђен од рециклираних 
лименки, од алуминијума, то је проверен, сигуран 
и лаган производ. ‘’Рецан’’ Фонд је доделио још 
један рециклирани бицикл у оквиру лутрије коју је 
организовала Асоцијација ‘’Спорт за све’’. Тако су 
извучене награде, по 50 литара Кока Коле, за три 
учесника, мајице са логом, ручак за двоје и још 
три бицикла. Општини Земун као суорганизатору 
уручена је уметничка слика, поклон захвалности 
за организацију забавног програма испред хале 
‘’Пинки’’, у коме су учествовали плесни пар, Мина 
Антонијевић и Марко Васиљевић, плесни клуб ‘’ 
Зилиниум’’, као и бендови Zaheer и ЗлаМи. Програм 
је водио, увек духовит Инспектор Блажа.

Асоцијација Спорт за све
Дан изазова 2011.

Општина Земун се и ове године придружила 
обележавању традиционалне међународне 
манифестације Дан спортског изазова. Уз подршку 
општине Земун и Асоцијација ‘’Спорт за све’’ 
синхронизована рекреација организована је у свим 
основним и средњим школама, вртићима ПУ ‘’ДР 
Сима Милошевић’’, спортским клубовима, културно-
умтничким друштвима,рекреативним центрима...
 ‘’Сваке године општина Земун се труди да у ову 
манифестацију укључи што више грађана свих 
узраста, а то постижемо организовањем разноврсних 
спортских, рекреативних и културних садржаја. 
По подацима са терена преко 30 000 Земунаца 
учествује у програмима рекреације. Жеља нам је да 
оваквих дана у години, када се сви бавимо спортом 
и рекреацијом, буде што више’’, истакао је Владимир 
Костић, члан Већа општине, који се у рекреацији 
придружио ученицима ОШ ‘’Светозар Милетић’’.
Основна идеја ове спортске, културне и образовне 
манифестације, која се одржава у целом свету је да 
се, кроз игру, такмичење, вежбање, дружење и забаву 
упуте поруке мира, а спортска рекреација схвати као 
неопходан садржај у животу савременог човека.

Бициклијада 2011.

Мала матура - велико срце
У оквиру акције ‘’МАЛА МАТУРА – ВЕЛИКО СРЦЕ’’ 
матуранти основних школа са Косова и Метохије 
су у петак 20. маја 2011. године били гости Градске 
општине Земун. У периоду од 19. до 23. маја земунски 
основци угостили су 160 деце са Косова и Метохије.
Мале матуранте из јужне српске покрајине, у великој 
сали у Косовској улици, поздравио је председник 
општине Бранислав Простран и уручио им пригодне 
поклоне. Након тога, деца гости и њихови другари из 
Земуна обишли суе Музеј ваздухопловства.
Следећег дана, у суботу, 21. маја крстарили су 
Дунавом и Савом и организован им је туристички 
обилазак Старог језгра Земуна: Кула Гардош, Храм св. 
оца Николаја, Господска, Магистратски трг.
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У школи за децу оштећеног слуха „Радивој Поповић“ 
6. априла 2011.године одржана је једна од инклузивних 
радионица у знак подршке пријатељском Јапану и, 
посебно, деци Јапана. Њен рад и резултате: заставице 
Јапана, декорисане маске и украшена јаја као поклон 
су примили драги гости ове установе - други секретар 
амбасаде Јапана у Београду Нориаки Абе и његови 
сарадници.
Заједнички креативни рад малишана из оближњег 
вртића и основаца из „Радивоја Поповића“ био је 
прилика да се упознају са неким основним подацима 
о земљи излазећег сунца. Господин Абе је на 
течном српском језику говорио о особеностима своје 
земље и захвалио деци што пружају подршку својим 
вршњацима из далеке пријатељске земље, за коју су 
знали да је много пута даривала школе и установе у 
Србији. Високог госта је изненадило колико су деца у 
Србији упозната са последњим несрећним догађајима 
који су задесили Јапан, те им се захвалио на бризи и 
труду који су уложили да науче како изгледа застава 
Јапана. Господин Нориаки Абе је направио неколико 
фигурица од папира. Директорка школе др Весна 
Наранчић даривала је у име школе своје госте дечјим 
рукотворинама.
     

У школи за децу оштећеног слуха 
„Радивој Поповић“

‘’Канцеларија за младе општине Земун 
континуирано иницира и промовише овакве 

едукације ради решавања проблема и 
положаја младих у Земуну. Ово је још један 
од начина којим потврђујемо спремност 

да увежемо све сегменте друштва како би 
постигли заједнички циљ, бољитак младих, 

посебно у осетљивом периоду њиховог 
развоја, адолесценцији. Овим едукацијама 

желимо пре свега да их одвучемо са 
погрешног пута и да им улијемо поверење да 

неко заиста о њима брине’’ ‘, рекао је Бојан 
Бајагић, координатор Канцеларије за младе 

општине Земун.

Солидарност са децом Јапана

Превенцијом против 
алкохолизма

ЗЕМУНСКЕ
новине

Канцеларија за младе општине Земун у сарадњи са 
Домом здравља Земун и организацијом Пријатељи 
деце Земуна, удружењем ‘’Родитељ’’ и Клубом 
лечених алкохоличара Земуна, активно је учествовала 
на изради и реализацији пројекта ‘’Превенција пијења 
међу адолесцентима’’, који се спроводи у оквиру 
ДИЛС пројекта. 
Пројекат је реализован интерактивном методом 
радионица.  У улози презентера је десет посебно 
едукованих  активиста  Канцеларије за младе. У обуци  
едукатора активно су учествовали  педијатри Дома 
здравља Земун и представници Болнице за болести 
зависности у координацији са др Александром 
Цветковић.
Пројектом су обухваћене све школе са територије 
општине Земун и одржаваће се до краја јуна.
Земунски средњошколци пролазе едукацију и добијају 
информације о законској регулативи која се односи на 
употребу алкохола, Конвенцију ЕУ о дечјим правима, 
стратегију ЕУ за борбу против алкохолизма.
До релевантних података који се користе у Пројекту 
дошло се на основу Европске студије превенције 
алкохола и дрога из 2008. године.
У Саобраћајно- техничкој школи 23. маја, одржана је 
радионица, којој су присуствовали и ученици школе за 
децу оштећеног вида ‘’Вељко Рамадановић’’.
Пројекат je 24. мaja настављен у  средњој медицинској 
школи ‘’Надежда Петровић’’, а радионици су 
присуствовали  члан Већа општине Земун и лекар др 
Ксенија Узуновић и директор Дома здравља Земун  др 
Душан Јоксимовић.

Јубилеј ОШ “Станко Марић“ из 
Угриноваца
Пуних 250 година постојања

Колектив, ђаци, родитељи и гости обележили су 
8. априла 2011. године два и по века постојања 
и рада основне школе која  носи име учитеља из 
Угриноваца Станка Марића. На свечаности која је 
одржана у школи, директорка Радмила Маричић 
срдачно је поздравила госте из Минитарства просвете, 
чланове Већа општине Земун, своје колеге директоре 
земунских основних школа, ђаке и родитеље.
Плакету захвалности за 23 године преданог и 
одговорног рада на месту директора школе Рада 
Маричић уручила је Милораду Радојичићу.
У културно-уметничкомк делу програма наступили су 
рецитатори, хор и солисти, плесне групе и, наравно, 
познати КУД “Седмица“ који је после две деценије 
успешно обновио свој рад.  Посебну захвалност због 
школских успеха које су постигли на општинским 
такмичењима,  директорка је изразила ђацима 
школе који су освојили једно од прва три места, док 
је најбољим литератама, учесницима књижевних 
конкурса, Мирку и Бранислави Божић и Јелени 
Радојковић уручила књиге.
У холу школе приређена је изложба о школи у свим 
епохама, на којој су приказани експонати из старине, 
док је плакету захвалности школе добио и књижевних 
Душан Ковачевић за своју монографију „Корени и 
помени“о Угриновцима и школи „Станко Марић“.
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Млади из дијаспоре у посети 
општини Земун

Председник општине Земун Бранислав Простран са 
сарадницима угостио је кадете и пионире Кошаркашког клуба 
‘’Земун’’. Млади шампиони су на недавном Првенству Србије 
у категорији пионира и кадета, освојили друго место и титуле 
вице шампиона Србије.Испред Клуба, председнику општине на 
указаној пажњи захвалио се директор Бошко Аџић, истакавши 
да оно што карактерише све чланове клуба јесте енергија 
и оданост свом граду Земуну. Том приликом председнику 
општине, Браниславу Пространу уручене су сребрне медаље.
‘’Захваљујем се играчима на оствареним резултатима, као и 
руководству Клуба, јер на најлепши начин промовишете спорт 
и Земун. Бавите се спортом, тако развијате дух, тело и тимски 
рад, што вам даје предност за живот пред вама. Општина 
је увек ту да подржи спорт и спортисте, наставићемо да 
помажемо како би ови млади играчи до максимума исказали 
своје потенцијале’’, истакао је Простран, обраћајући се вице 
шампионима.
Пријем у кабинету председника био је и прилика да се 
руководству Клуба уручи Решење о новчаној помоћи општине 
Земун, што ће директно утицати на квалитет припрема играча.

У априлу су драги гости општине Земун били чланови 
КУД-а ‘’Мокрањац’’ из Беча.
Њихови домаћини, Славиша Топаловић и Душко Тарбук, 
помоћници председника Општине и Зоран Марковић, 
председник Скупштине општине Земун, упознали су госте 
са историјом Земуна, која је видљива како у самом здању 
општине, тако и у споменичком наслеђу Земуна.
Ова садржајна посета је припрема за предстојећу 16. 
европску смотру српског фолклора дијаспоре. 
Кристијан Матић, Ирена и Иван Јанковић, Сања и Сима 
Тарбук, само су део КУД-а ‘’Мокрањац’’ из Аустрије који 
броји 300 чланова. По њиховим речима, већина њих 
је рођена у дијаспори и неговање традиције, језика и 
фолклора, као и жива веза са матицом им много значи. 
Европска смотра српског фолклора дијаспоре одржава 
се средином јуна у Београду и према свом програмском 
садржају, циљевима и броју учесника, највећа је и 
најзначајнија културна манифестација српске омладине 
која живи ван своје матичне земље. 
Манифестација је покренута 1996. године и има 
такмичарски карактер. Ипак, најважнји циљ, како истичу 
гости Земуна је у дружењу, склапању познанстава и 
неговању обичаја њихових предака. 

Пријем у част 
сребрних медаља

’Жеља нам је да њихов боравак у Земуну 
учинимо што садржајнијим, јер упознавање 

своје матичне земље заправо значи очување 
идентитеата нашег народа. Наша је обавеза 

да везе са дијаспором буду чврсте и извор нових 
успеха како појединца у Србији и дијаспори, 

тако и српске заједнице свуда у свету’’, рекао 
је Славиша Топаловић, помоћник председника 

општине Земун. 

Малишане вртића ‘’Бубамара’’ из Земун поља посетили су 
члан Већа општине Земун Владимир Костић и председник 
МЗ Земун поље Зоран Петрушић и том приликом уручили 
колективу вртића канцеларијски материјал, a за најмлађе 
школски прибор, бојанке, бојице. За госте и родитеље деца 
су приредила представу под називом ‘’За све земље света’’ и 
показала своје глумачко умеће и неодољиву способност да 
шире радост.
У дворишту вртића, у току првомајских празника 
представници општине Земун Владимир Костић и Зоран 
Петрушић, заједно са малишанима посадиће саднице 
украсног биља и тако формирати зелену оазу.
‘’Општина Земун  у сарадњи са МЗ Земун поље, акцијама 
које спроводи афирмише хуманост као средство да 
се услови у којима бораве наши најмлађи суграђани 
побољшају’’, рекао је том приликом Владимир Костић.

Поклони за малишане 
Земун поља
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Творац земунске и савремене 
српске школе карикатуре

  Поред безброј радова које је током живота створио 
истакао бих карикатуре у скулптури. По њима је био 
препознатљив. Данас га препознају само по његовим 
ученицима. Драган Руменчић, сликар, карикатуриста, 
понос Земуна и околине истиче да је захваљујући 
Милану Бесарабићу кренуо овим путем. Није он једини 
који тврди да га је Милан Бесарабић извео на пут 
славног и великог карикатуристе јер ишао је у Прву 
земунску гимназију са Николом Рудићем, Предрагом 
Кораксићем – Кораксом који и данас успева да нађе 
своје место у свакодневној српској штампи.  Душан 
Петричић је један од последњих бисера земунске 
и српске карикатуре којег је Милан као професор 
Земунске гимназије извео на пут карикатуре. После 
тога отишао је у пензију да на миру настави са радом 
у уметности. Оно што историја карикатуре памти је 
реченица коју је Милан Бесарабић говорио својим 
ученицима: „ Ви често правите шале и вицеве на 
рачун својих професора. Пошто је то већ тако ја од 
вас очекујем да сада нацртате наше карикатуре“. Ово 
су његови ученици са одушевљењем прихватали, а 
најбољи и најталентованији су имали привилегију да 
их одведе у атеље да цртају акт заједно са њим. 
  Награде, признања, изложбе и остале трице и кучине 
које је овај човек за живота добио, овом приликом 
нећемо набрајати. Слава му.

In memoriam: Милан Бесарабић

На Новом гробљу 
сахрањен је 30. априла 
2011. године у својој 
104. години живота.

Средовечност посута 
успесима

ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“ обележила је 
и прославила 45. годишњицу постојања и рада 
20.априла 2011. године. Тим поводом у просторијама 
школе у Призренској 37 одржана је свечаност у којој 
су узели учешће ђаци ове установе, док је директор 
Салих Горанац срдачно поздравио и примио своје 
госте из државних, градских и општинских структура, 
донаторе и заслужне колеге.
Школа „Сирогојно“ основана је 1966. године за 
едукацију, васпитање и социјализацију и припрему 
за самосталан живот ученика са сметњама у 
менталном развоју, вишеструком ометеношћу 
и аутизмом. На трећој адреси у реновираној и 
пространој згради у Призренској улици стекли 
су се услови за изградњу дневног боравка у 450 
квадрата поткровља, чиме би се отклонио акутни 
недостатак наменских простора у граду, а школа ће 
у наредном периоду уложити средства и напоре да 
изгради такозвани исцелитељски врт од пространог 
дворишта, истакао је Горанац.
Директор школе захвалио се на помоћи 
представницима Министарства просвете, 
Секретаријата за образовање и спорт града 
Београда и општини Земун, као и својим 
претходницима и колегама и стручним сарадницима.
Примајући плакету школе, заменик председника 
општине Земун Саша Љубинковић се захвалио на 
значајном признању и истакао да је општина увек 
помагала и наставиће да подржава рад једне овакве 
репрезентативне установе на својој територији за 
добробит деце.
Школа је, да подсетимо, три пута мењала адресу: из 
Првомајске улице у Светосавску и из „Српског дома“ 
у обновљено и пространо здање у Горњем граду.

Јубилеј ОШ „Сирогојно“ – 
45 година постојања и рада

ЗЕМУНСКЕ
новине

„Мали Пјер“ - за најбољу 
дечју карикатуру

Под покровитељством општине Земун 
одржан

И ове су године су „Пријетељи деце Земуна“ 
организовали 16. конкурс  „Мали Пјер“ за најбољу 
дечју карикатуру, и најуспешнијим учесницима, 
ђацима основних и средњих школа у Земуну уручили 
одоговарајуће плакете и награде. Један од наших 
најпознатијих карикатуриста, Драган Руменчић и 
организатор чувеног Међународног салона карикатуре 
који се сваке године одржава у Земуну, Бранко 
Најхолд, уручили су пригодне награде најбољима, 
којисуе већ 1. априла у СЦ „Шумице“ учествовали на 
градској смотри за „Малог Пјера“.
На изложби у земунском ресторану „Мекдоналдс“ 
своје карикатуре изложили су Милица Грујин и 
Викотрија Кончар  из ОШ “Раде Кончар“, Тања 
Савић, Марко Вешовић, Никола Младеновић, Алекса 
Еремија, Филип Петрић, Немања Поповић, Рођа 
Стојановић и Стефан Чича из ОШ“Петар Кочић“, 
Филип Деља  из ОШ “Бранко Радичевић“, Лука 
Будимир из ОШ“Гарвило Принцип“ , Адам Максутовић 
из ОШ “Радивој Поповић“, Тамара Костић, Јована 
Митровић, Лана Радовић, Ђорђе Љубеновић и Тијана 
Сукновић, која је добила посебну награду конкурса, а 
сви из - ОШ “Лазар Саватић“.



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, 
3778-565

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, 
3778-575

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, 2617-

430,
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

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

О
пш

ти
на

 :

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

16 ЗЕМУНЗЕМУН
ЗЕМУНЗЕМУН

ЗЕМУН ЗЕМУН

О
пш

ти
нс

ка
 у

пр
ав

а:

Зд
ра

вс
тв

ен
е 

ус
та

но
ве

 :

Ко
м

ун
ал

на
 п

ре
ду

зе
ћа

 :

Гр
ад

 Б
ео

гр
ад

 :

М
ес

не
 

ка
нц

ел
ар

иј
е

О
пш

ти
нс

ка
  у

пр
ав

а 
:

Ку
лт

ур
а 

:
В

аж
ни

 т
ел

еф
он

и 
:

ВОДИЧ ЗА ГРАЂАНЕ

Комунална полиција 
Мекензијева 31, 

Оперативни центар (00-24) 
телефони 2453-158, 2453-159 

ново


