
         специјални додатак “Земунских новина”

Годину дана 
нове власти

Јун-Јул 2010.

Решавање 
комуналних 
проблема

специјално!!

урадили смо много...
...тек се загревамо

         специјални додатак “Земунских новина”

Јун-Јул 2010. специјално!!
Земун

Нови људи 
за бољи 
Земун

Богата културна 
година у Земуну



Земун
нове просторије за 
децу са посебним 

потребама

Пакетићи за децу из 
колективног смештаја

акција 
Заштитимо децу у 

саобраћају

       

      У области Образовања, социјалне и дечије заштите...                                                                                    ..............брига о људима

Општина Земун је 
у приоритет свога 
рада убројала 

све видове помоћи и 
подршке најмлађима. 
У посети Регионалном 
центру за таленте 1. јуна 
2010. године председник 
општине Земун 
Бранислав Простран са 
сарадницима најбољим 
ђацима награђеним на 
општинским, градским и 
републичким такмичењима 
поделио је дипломе, а 
са директором Милошем 
Толимиром разговарао о 
радовима које ће општина 
финансирати како би се 
обновило здање у улици 
Цара Душана................

Најмлађи становници 
Колективног 
центра ‘’7. јули’’ 

у Угриновачкој улици 
6. јануара 2010. године 
добили су новогодишње 
пакетиће које су им 
уручили председник 
Земунске општине и 
чланови Већа. Радост је 
била огромна, јер деци 
мало треба за срећу.............

Због значаја 
безбедности 
у саобраћају, 

демонстрацију основних 
знања из саобраћаја 
ђацима, као и тест у 
дворишту ОШ’’Светозар 
Милетић’’  29. новембра 
2009. године пратио је 
и председник општине 
Земун Бранислав 
Простран
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Бринемо!

Алтина
отворена нова школа 

Вртић у Батајници
комплетно реновиран

       

      У области Образовања, социјалне и дечије заштите...                                                                                    ..............брига о људима

о нашим најмлађима

Грађани Земуна, после 
осам година добили су 
комплетно опремљен 

простор за боравак деце 
узраста од три године до 
поласка у школу. Записник 
о примопредаји, 8. јуна 
2010. године, потписали 
су председник општине 
Земун Бранислав Простран, 
градска секретарка за 
дечију заштиту, Љиљана 
Јовчић и директора ПУ ‘’Др 
Сима Милошевић’’, Јасмина 
Боуали Станојковић. На 
овај начин, општина Земун 
је званично предала 
објекат ‘’Мала сирена’’ на 
управљање и газдовање ПУ 
‘’Др Сима Милошевић’’..........

По унапред утврђеном 
плану, у 14 
земунских основних 

школа, а у складу са 
потребама    урађени су 
молерско-керамичарски 
радови, замена кровне 
хидроизолације, адаптација 
таванског простора, 
адаптација мокрих чворова, 
поправка канализационе и 
водоводне мреже, уградња 
видео-надзора, санација 
громобранске инсталације, 
као и замена или поправка 
хидрантске инфраструктуре 
и опреме.

Након осам година 
поново отворено за децу 

Обданиште на кеју 03



Батајница
изградња канала 
против поплава

Изградња пута у 
Грмовцу

Соко Салаш:
Игралиште

                     

                    Решавање комуналних проблема................

Једна од акција 
коју је општинска 
власт извела одмах 

након доласка на власт 
је постављање одводне 
канализације у Првомајској 
улици у насељу Сава 
Ковачевић. Велики број 
окупљених грађана није крио 
одушевљење. ................

Месец дана 
од обиласка 
председника 

општине овом насељу већ се 
види напредак на извршењу 
обећаних радова на 
изградњи и уређењу дечијег 
игралишта у Соко Салашу......
.............................

Градска општина 
Земун покренула 
је решавање 

вишегодишњег, готово 
деценијског проблема 
површинских и подземних 
вода у Батајници. У четвртак 
11.02.2010. године велики 
ровокопач почео је са 
копањем канала ширине 
преко 3 метра и дубине 1,5 
метар. Овај канал је дужине 
880 метара и креће се поред 
пруге у насељу Шангај. ...........
.........................

Центар насеља 
Угриновци 
добио je нови 

изглед. Општина Земун 
финансирала је адаптацију 
постојећих плочника и 
проширење паркинг места 
у ужем центру насеља. 
Око вртића у центру села 
је уређен тротоар. Изглед 
овог простора додатно је 
оплемењен садњом 47 
платана висине пет до шест 
метара.
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 Радимо!

Алтина
изградња пута....

Помоћ угроженима од 
поплава

                     

                    Решавање комуналних проблема................

да створимо боље 
услове за живот свих 
Земунаца

Општина Земун 
је финансирала 
изградњу и 

асфалтирање пута који ће 
ићи поред будућег вртића 
и цркве Ђорђа Авакума са 
једне стране и стамбеног 
насеља са друге стране на 
Алтини. Овај пут је дужине 
око 500 метара. ...................

Насеље ‘’13.мај’’ 
са око хиљаду 
становника, од 

којих је скоро трећина 
деце, донедавно је муке 
мучило са канализацијом. 
Почетком априла, старе 
цеви су замењене новим 
промера ‘’фи’’ 250, па је 205 
метара нове канализације 
променило слику насеља. 
За ове радове Општина 
је издвојила око два и по 
милиона динара. .................

Велики водостај 
Дунава и Саве 
и обимне кише 

утицале су на подизање 
нивоа подземних вода на 
Алтини. Општина Земун је 
да би санирала последице 
поплаве ангажовала 
механизацију, цистерне и 
пумпе за избацивање воде. 

изградња 
канализационе мреже ;

Насеље 13.мај
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Земун
Слава Општине и 

традиционална литија 
улицама Земуна

Грмовац
Црква Светог Илије, 

подизање звона

Алтина:
Почетак изградње цркве 

Чувамо!

                      

        Обнова старих и изградња нових храмова................                                                                    ..............пратимо највише стандарде

традицију

Градећи храм 
изграђујемо себе и 
остављамо видљиву 

потврду вере и темеља 
нашег народа. Општина 
Земун наставиће да 
помаже изградњу овога 
храма који је за житеље 
Алтине место сабрања и 
духовно извориште’’, рекао 
је Дамир Ковачевић, члан 
Већа општине Земун...........

Ложење  бадњака 
на Бадњи дан 
традиција је која се 

у Земунској општини негује 
и гаји више лета. ...................

У Грмовцу је Општина 
изградила мрежу 
одводних кишних 

канала, Такође, у овом 
трeнутку се финансирају 
радови на завршетку цркве 
Светог Илије као и радови 
на насипању улица. Ова 
власт је успешно окончала 
дугогодишњи спор око 
легализације струје..............
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Чувамо! Општина
Шалтер сала 
по светским 

стандардима....

Аласка пијаца

                      

        Обнова старих и изградња нових храмова................                                                                    ..............пратимо највише стандарде

традицију

Сајам 
запошљавања

Идемо!
у корак са временом

Свој дневни улов из 
Дунава и притока 
18 аласа моћи ће 

да продају у условима 
који гарантују хигијенску 
исправност речне рибе у 
специјалним расхладним 
уређајима посебне Аласке 
пијаце отворене у оквиру 
Земунске пијаце 30. марта 
2010. године. ..........................

У организацији 
Националне службе 
за запошљавање 

и општине Земун, 
тачније Општинског 
савета за запошљавање 
15.децембра 2009. 
године одржан је први 
Сајам запошљавања 
у нашем граду. По 
најхладнијем дану у 
години на једном месту 
у Дому ваздухопловства 
окупило се више до 20 
послодаваца и више 
стотина оних који траже 
запослење, а Сајам је 
обишло и руководство    
Општине..................................
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Амбасадор Јапана 
чест гост наше Општине

Амбасадор Сирије

Израел:
Посета амбасадора 

               

          Међународна сарадња................

Амбасадор пријатељског 
Јапана у Србији Њ.Е. 
Тошио Цунозаки у прву 

званичну посету Земунској 
општини био је 14.септембра 2010. 
године, а већ 5. новембра, за Дан 
општине проглашен Почасним 
грађанином Земуна.....

У кабинету председника 
земунске општине 
Бранислава Пространа 

срдачно је дочекан и примљен 
амбасадор пријатељске Сирије у 
Београду, Њ. Е. Маџеду Шдуду 3. 
јуна 2010. године.........

Председник општине Земун 
Бранислав Простран 
примио је 12. априла 2010. 

године   у пријатељску посету 
амбасадора Израела Његову 
екселенцију Артутра Кола. У 
срдачном разговору који је вођен 
у кабинету председника општине 
успостављени су срдачни односи 
и трасирани правци будуће 
сарадње између пријатеља из две 
земље које вековима негује добре 
међудржавне везе.
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Сарађујемо!

Палестина

Општине побратими :
Несвиж(Белорусија) и Земун

               

          Међународна сарадња................

Земун је општина 
отворена за све и према 
свима

�Русија

Руководство земунске 
општине 10. јуна 
2010. године посетио 

је амбасадор Палестине 
у Београду Њ.Е. Мухамед 
Набхана. О срдачном пријему 
и пријатељским односима 
сведочи заједничка фотографија 
са домаћином, председником 
земунске општине Браниславом 
Пространом. ...................................

У склопу обележавања 
Савиндана председник 
општине Земун Бранислав 

Простран је 27. јануара 2010. 
године био домаћин драгим 
гостима из Русије: Њ.Е. 
амбасадору Руске Федерације 
у Београду Александру 
Конузину,омладинском хору 
Светог Јована Дамаскина из 
Петрограда, председници 
Друштва српско-руског 
пријатељства Ивани Жигон и 
ансамблу Косовски божури......

Скупштина општине 
Земун је 26. маја 2010. 
године на својој 14. 

седници усвојила Одлуку о 
успостављању сарадње између 
Градске општине Земун и 
општине Несвиж, а потписивање 
Споразум о сарадњи белоруске 
општине Несвиж и Градске 
општине Земун уследило је 25. 
јуна 2010. године................. 09



Лето на кеју 
сваке године све 

занимљивије

Светосавска академија

Лето на Гардошу:

    

                         Општина Земун помаже очувању културних догађаја ...              ....и активно помаже спортске клубове и будуће шампионе        

Културна манифестација 
„Лето на Кеју 2010” и ове 
године, по пети пут, биће 

одржана на Летњој позорници, 
на земунском кеју, од 1. јула до 
28. августа. Слоган овогодишње 
манифестације је „Дружимо се 
на језицима света”. Холандија, 
Шпанија, Италија, Русија, 
Француска, Немачка, Велика 
Британија и Грчка ће, креативним 
радионицама, представама за 
децу, концертима, песничким 
вечерима, изложбама, игром, у 
једнонедељном представљању 
приближити знаменитости, 
културно-историјске 
особености и обичаје својих 
земаља. Програми, намењени 
првенствено младима, 
одржаваће се четвртком, петком 
и суботом од 18 до 21 час..............

Учинили смо све да 
„Лето на Гардошу“ тече 
несметано и својим током, 

иако у помало ванредним 
условима. Посећеност је била 
изузетна и она је најбољи 
показатељ да овакво „Лето“ 
траје. Посебна је радост за 
малишане и ми се само надамо 
да ће се организација за 
следећу сезону поправити’’...........

Култура!
...је део нас
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Спорт!

Бициклијада

Дан изазова :
бавите се спортом

    

                         Општина Земун помаже очувању културних догађаја ...              ....и активно помаже спортске клубове и будуће шампионе        

У здравом телу....

11Сумо:
шампиони из Земуна

Дан изазова обележен је 
26. маја 2010. године у 
ОШ’’Светозар Милетић’’ 

утакмицама у фудбалу и 
кошарци, док је учеснике 
загрејао члан Већа општине 
Владимир Костић. О животу 
спортисте, успеху, раду младим 
спортистима је говорио Мирко 
Нишовић, олимпијски шампион 
у веслању из Земуна..................

Прикључили смо 
се Бициклијади 9. 
маја 2010. године. 

Београдска маршрута 
продужена је кроз Земун 
улицама Тошин бунар, 
Бежанијска, Главна, 
Карађорђева и Булеваром 
Николе Тесле. Учеснике 
Бициклијаде 2010. са бине на 
Тргу републиек у Београду 
поздравио је члан Већа 
општине Земун Милосав 
Стаменов, док су општинску 
заставу носили одборници СО 
Земун Зоран Савић и Зоран 
Васић.......

Под заједничким 
покровитељством 
амбасаде Јапана и 

Земунске општине у хали 
‘’Пинки’’ 6. фебруара 2010. 
године одржан је Први 
балкански сумо шампионат, 
чији су победници Миодраг 
Бингулац, Михаил Илиев, 
Христо Христов, Петар 
Стојанов, Ана Методиева и 
Здравко Стојанов. С амбицијама 
да турнир прерасте у традицију, 
борбе су пратили представници 
амбасаде Јапана и Земунске 

Култура!
...је део нас
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Захваљујемо се!
Вама, грађанима Земуна




