
Скупштинa Градске општине Земун, на седници одржа-
ној 28. фебруара 2022. године, на основу члана 47. и члана 
63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гла-
сник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
– исправка 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 32. став 1. 
тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 
111/21 – др. закон) и члана 16. став 1. тачка 2. Статута Град-
ске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 
95/19 – пречишћен текст и 156/20), донела је

ОДЛУКУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЗЕМУН ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Земун за 2022. го-
дину („Службени лист Града Београда”, бр. 136/21), I. ОП-
ШТИ ДЕО, члан 1. став 2. мења се и гласи:

„Буџет Градске општине Земун за 2022. годину (у даљем 
тексту: буџет) састоји се од: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗ-
ДАТАКА
1. Укупни приходи и примања остварени по основу 
продаје нефинансијске имовине (класа 7+8) 767.670.246,61
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) 767.670.246,61
– буџетска средства 762.133.007,00

– донације и трансфери 5.537.239,61
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине (класа 4+5) 1.024.830.690,61
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) 995.254.417,61
– текући буџетски расходи 989.717.178,00
– донације и трансфери 5.537.239,61
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (класа 5) 29.576.273,00
– текући буџетски издаци 29.576.273,00
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ 257.160.444,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ 257.160.444,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних година 257.160.444,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 257.160.444,00

Рачун финансирања исказује се у следећим износима: 

ОПИС ИЗНОС

Нето финансирање 257.160.444,00

Примања од продаје финансијске имовине 

Пренета средства из ранијих година 257.160.444,00

Члан 2. 
У члану 2. износ „137.461.425,06” замењује се износом 

„257.160.444,00”.
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Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци за 2022. годину, у укупном износу 29.576.273,00 динара, исказују се у следећем прегледу:

Преглед капиталних пројеката у 2022. години

Р. бр. Назив капиталног пројекта Шифра 
програма

Шифра 
програмске 
активности/ 

Пројекта

Конто 3. 
ниво

Конто 4. 
ниво Извор 2022.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Зграде и грађевински објекти – Еко парк 0602 4008 511 5112 01,15 26.316.273,00

2 Машине и опрема – административна опрема за потребе ГО Земун 0602 5001, 5002 512 5122 01, 13 2.600.000,00

3 Зграде и грађевински објекти – Пројектно планирање за потребе ГО Земун 0602 5003 511 5114 01 500.000,00

4 Остале некретнине и опрема – аутобуска стајалишта 0602 5003 513 5131 13 100.000,00

5 Машине и опрема – административна опрема за потребе Туристичке орга-
низације ГО Земун 1502 0001 512 5122 01 60.000,00

укупно : 29.576.273,00
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Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета планирају се у сле-

дећим износима, и то:

Опис
Економска 
класифика-

ција

I Ребаланс
2022. године

1 2 3
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7 767.670.246,61
A – TЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 767.670.246,61
1. Порези 71 749.133.007,00
1.1. Порез на зараде 711 384.170.078,00
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности 711 12.500.000,00
1.3. Порез на имовину 713 273.462.929,00
1.4. Порез на пренос апсолутних права на непо-
кретности, по решењу пореске 
 управе

713 14.500.000,00

1.5.Порез на добра и услуге – ЛКТ 714 18.500.000,00
1.6. Накнада за коришћење јавних површина 714 16.000.000,00
1.7. Накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 714 30.000.000,00

2. Донације и трансфери 73 5.537.239,61
2.1. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Ре-
публике
– за трошкове спровођење референдума – РИК
2.2. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Града 
– за Одсек за лична стања грађана, вођење матич-
них књига и изборна права 

733

4.937.239,61

600.000,00

3. Други приходи 74 11.500.000,00
3.1. Приход од камата 741 2.000.000,00
3.2. Општинске административне таксе 742 2.000.000,00
3.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи 742 1.000.000,00
3.4. Приходи од мандатних казни-прекршајни на-
лози 743 5.000.000,00

3.5. Остали приходи у корист нивоа општине 745 1.500.000,00
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода  77 1.500.000,00
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода  771 1.500.000,00
П II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ 
 ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 13, 15)

 3 257.160.444,00

II. УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II)  7+3  
1.024.830.690,61

Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утвр-

ђени су и распоређени у следећим износима:

Опис
Економ-

ска класи-
фикација

I Ребаланс
2022. године

1 2 3
I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 995.254.417,61
 1. Расходи за запослене 41 368.203.125,00
 1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима 411 298.476.000,00
 1.2. Социјални доприноси на терет послодавца 412 51.000.000,00
 1.3. Накнаде у натури 413 9.249.000,00
 1.4. Социјална давања запосленима 414 5.990.000,00
 1.5. Накнаде трошкова за запослене 415 450.000,00
 1.6. Награде запосленима и остали посебни 
расходи 416 3.038.125,00

 2. Коришћење роба и услуга 42 462.798.234,26
 2.1. Стални трошкови 421 45.702.707,63
 2.2. Трошкови путовања 422 350.000,00
 2.3. Услуге по уговору 423 88.196.406,61
 2.4. Специјализоване услуге 424 33.280.000,00
 2.5. Текуће поправке и одржавање 425 282.395.120,02
 2.6. Материјал 426 12.874.000,00
 3.Трансфери осталим нивоима власти 46 20.712.886,98
 3.1. Трансфери осталим нивоима власти 463 18.097.886,98
 3.2. Остале дотације и трансфери 465 2.615.000,00
 4. Социјална заштита из буџета 47 59.060.171,37
 4.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 59.060.171,37
 5. Остали расходи 48 58.780.000,00
 5.1. Дотације невладиним организацијама 481 56.700.000,00

1 2 3
 5.2. Порези, обавезне таксе и казне 482 1.980.000,00
 5.3. Новчане казне и пенали по решењу суда 483 100.000,00
 6.Средства резерве 49 25.700.000,00
 6.1. Стална резерва 499 200.000,00
 6.2. Текућа резерва 499 25.500.000,00
II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 29.576.273,00
 1. Основна средства 51 29.576.273,00
 1.1. Зграде и грађевински објекти 511 26.816.273,00
 1.2. Машине и опрема 512 2.660.000,00
 1.3. Остале некретнине и опрема 513 100.000,00
УКУПНО 4+5 1.024.830.690,61”

Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по функционалној класифи-

кацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функ-
циje Функционална класификација Укупна јавна 

средства

Струк-
тура 

%
1 2 3 4

020 Старост  6.000.000,00  0,59
040 Породица и деца  2.000.000,00  0,20

070 Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту 17.875.171,37 1,74

090 Социјална заштита некласификована на 
другом месту 6.500.000,00 0,63

111 Извршни и законодавни органи 50.289.000,00 4,91
112 Финансијски и фискални послови 25.700.000,00 2,51
130 Опште услуге 460.128.239,24 44,90

160 Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту 4.484.000,00 0,44

360 Јавни ред и безбедност некласификован на 
другом месту 600.000,00 0,06

473 Туризам 45.951.000,00 4,48

540 Заштита биљног и животињског света и 
крајолика 500.000,00 0,05

560 Заштита животне средине некласификована на 
другом месту 37.316.273,00 3,64

610 Стамбени развој 10.200.000,00 1,00
620 Развој заједнице 242.189.120,02 23,63
810 Услуге рекреације и спорта 25.850.000,00 2,52
820 Услуге културе 8.000.000,00 0,78
840 Верске и остале услуге заједнице 6.000.000,00 0,59
950 Образовање које није дефинисано нивоом 4.700.000,00 0,46
960 Помоћне услуге образовању 70.547.886,98 6,88

Укупно 1.024.830.690,61 100,00

Члан 7.
У члану 8. став 1. износ „13.000.000,00” замењује се изно-

сом „25.500.000,00”, а у ставу 2. проценат „1,71%” замењује 
се процентом „3,35%”.

Члан 8.
Члан 9. II – ПОСЕБАН ДЕО, мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу 

1.024.830.690,61 динар, а обухватају средства на рачуну извр-
шење буџета и средства на рачунима за посебне намене, на 
рачунима индиректног корисника буџета, који се воде у окви-
ру Консолидованог рачуна трезора Градске општине Земун.

Укупна средства из става 1. овог члана формирана су 
приходима и примањима из следећих извора:

– општи приходи и примања буџета у износу 762.133.007,00 
динара – извор финансирања 01;

– трансфери од других нивоа власти у износу 5.537.239,61 
динара – извор финансирања 07;

– процењен нераспоређени вишак прихода из ранијих го-
дина у износу 218.169.999,63 динара – извор финансирања 13;

– неутрошена средства донација, помоћи и трансфера 
из претходних година у износу 38.990.444,37 динара – извор 
финансирања 15.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функци-
оналној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама:
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Члан 9.
Члан 14. III – 2 – Програмске информације, мења се и 

гласи:
„Распоред и коришћење средстава у складу са чланом 9. 

став 3. Одлуке, врши се по програмима, програмским ак-
тивностима и пројектима, и то: 

Раздео 1 – СКУПШТИНА 
– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоу-

праве 
– Програмска активност 2101 – 0001: Функционисање 

Скупштине распоређене су апропријације у укупном изно-
су 14.294.000,00 динара за трошкове редовног рада изабра-
них и постављених лица у Скупштини и финансирање ре-
довног рада политичких субјеката.

– Пројекат 2101-4001: Дан општине и општинска сла-
ва – Крстовдан, распоређене су апропријације у износу од 
1.000.000,00 динара за трошкове обележавања значајних да-
тума за Општину.

– Пројекат 2101-4002: Међународна и међуопштинска 
сарадња, распоређене су апропријације у износу 50.000,00 
динара за унапређења међународне и међуопштинске са-
радње са збратимљеним градовима.

 Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ
– 2101 – Програм 16 – Политички систем локалне само-

управе
– Програмска активност 2101-0002: Функционисање 

извршних органа распоређене су апропријације у укупном 
износу од 34.945.000,00 динара за трошкове редовног рада 
председника и Већа.

Раздео 3 –УПРАВА
Глава 3.1 –Управа
– 0501 Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви 

извори енергије
– Пројекат 0501-4001: Суфинансирање активности на 

унапређењу ефикасног коришћења енергије распоређене су 
апропријације у укупном износу 1.000.000,00 динара за су-
финансирање активности на унапређењу ефикасног кори-
шћења енергије. 

– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0001: Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина распоређене су 
апропријације у укупном износу 395.748.240,00 динара за 
трошкове редовног рада Управе. 

– Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски по-
слови распоређене су апропријације у укупном износу 
33.270.000,00 динара за финансирање редовног рада кому-
налне инспекције.

– Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска 
резерва распоређене су апропријације у укупном износу 
25.500.000,00 динара на име текуће буџетске резерве.

– Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска 
резерва распоређене су апропријације у укупном износу 
200.000,00 динара на име сталне буџетске резерве.

– Пројекат 0602-4001: Обележавање верских празника – 
Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације у 
износу од 2.000.000,00 динара за покриће трошкова обеле-
жавања верских празника.

– Пројекат 0602-4002: Награда „Полицајац и ватрогасац 
месеца” распоређене су апропријације у износу 300.000,00 
динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ва-
трогасцу месеца.

– Пројекат 0602-4003: Финансирање рада Одсека за лич-
на стања грађана, вођење матичних књига и изборна права 
распоређене су апропријације у износу 600.000,00 динара за 
трошкове рада матичара.

– Пројекат 0602-4004: Ванредне ситуације распоређене 
су апропријације у износу 16.910.000,00 динара за предузи-
мање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним си-
туацијама.

– Пројекат 0602-4005: Одржавање сеоских, пољских и 
других некатегорисаних путева, путних прелаза и саобра-
ћајних површина у јавном коришћењу унутар блока, распо-
ређене су апропријације у износу 185.595.120,00 динара за 
текуће поправке некатегорисаних путева, путних прелаза и 
саобраћајница на територији градске ипштине Земун .

– Пројекат 0602-4006: Најлепши божићни излог и нај-
лепша цветна алеја распоређене су апропријације у износу 
200.000,00 динара за трошкове организације манифестација 
за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје. 

– Пројекат 0602-4007: Моја земунска картица распоре-
ђене су апропријације у износу 1.200.000,00 динара за ак-
тивности и потребе грађана Земуна а у циљу унапређења 
друштвене укључености, информисања, здравственог, пси-
холошког и економског оснаживања.

– Пројекат 0602-4008: Заштита животне средине распо-
ређене су апропријације у износу 37.316.273,00 динара за 
предузимање мера за заштиту и унапређење животне сре-
дине ГО Земун у складу са Статутом града, другим пропи-
сима града и Статутом ГО Земун.

– Пројекат 0602-4009: Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката на којима ГО има право коришћења ра-
споређене су апропријације у износу 3.000.000,00 динара за 
побољшање услова за коришћење објеката.

– Пројекат 0602-4010: Пројекти по конкурсу за бригу о 
деци, омладини и подстицању наталитета, распоређене су 
апропријације у износу 2.000.000,00 динара за оснаживање 
положаја младих, свеобухватнију бригу о деци и подршку 
мерама за подстицање наталитета.

– Пројекат 0602-4011: Пројекти по конкурсу из обла-
сти развоја цивилног друштва ради унапређења јавног 
реда и безбедности, распоређене су апропријације у износу 
300.000,00 динара за унапређење јавног реда и безбедности 
на територији ГО Земун.

– Пројекат 0602-4012: Пројекти по конкурсу из области 
заштите животиња, распоређене су апропријације у износу 
500.000,00 динара за унапређење услова и подизање свести 
за бригу о животињама.

– Пројекат 0602-5001: Уређење објеката на којима ГО Зе-
мун има право коришћења распоређене су апропријације у 
износу 100.000,00 динара за извођење радова на објектима 
на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очува-
ња и повећања вредности објеката.

– Пројекат 0602-5002: Набавка опреме и набавка нема-
теријалне имовине распоређене су апропријације у износу 
2.500.000,00 динара за куповину и одржавање опреме по-
требне за функционисање органа. 

– Пројекат 0602-5003: Развој заједнице распоређене су 
апропријације у износу 55.594.000,00 динара за побољшање 
услова живота и рада у градској општини Земун, унапређе-
њем и развојем капацитета од непосредног интереса за гра-
ђане градске општине Земун у складу са законом, Статутом 
града, другим прописима Града и Статутом ГО Земун.

– 0902 Програм 11: Социјална и дечја заштита
– Програмска активност 0901-0001: Једнократне помо-

ћи и други облици помоћи распоређене су апропријације у 
укупном износу од 14.960.171,00 динара за помоћ посебно 
осетљивим социјалним групама и за суфинансирање про-
јеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и остале 
помоћи социјално угроженом становништву.

– Пројекат 0902-4001: Пројекти по конкурсу у области 
социјалне заштите распоређена је апропријација у износу 
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6.500.000,00 динара за финансирање програма и пројеката 
удружења из области социјалне заштите.

– Пројекат 0902– 4002: Новогодишња честитка прво-
рођеној девојчици и прворођеном дечаку распоређена је 
апропријација у износу 300.000,00 динара за финансирање 
и подршку породици са децом и подстицање рађања.

– Пројекат 0902-4003: Фонд „Мале Милице Ракић из Ба-
тајнице” распоређена је апропријација у износу 2.615.000,00 
динара за финансирање и подстицање развоја различитих 
облика самопомоћи и солидарности у заједници.

– Пројекат 0902-4004: „Земун за своје најстарије” ра-
споређене су апропријације у износу 6.000.000,00 динара за 
унапређење квалитета живота старијих суграђана.

– 1101 Програм 1: Становање, урбанизам и просторно 
планирање

– Програмска активност 1101-0005: Остваривање јавног 
интереса у одржавању зграда распоређена је апропријација 
у износу од 10.200.000,00 динара за трошкове унапређења 
услова становања грађана и очувања и унапређења стамбе-
ног фонда кроз суфинансирање активности на одржавању и 
унапређењу својстава зграде на територији општине Земун.

– 1201 Програм 13: Развој културе
– Пројекат 1201-4001: Сталне манифестације распоређе-

на је апропријација у укупном износу од 2.000.000,00 дина-
ра за трошкове одржавања сталних манифестација од зна-
чаја за Општину Земун.

– Пројекат 1201-4002: Пројекти по конкурсу у области кул-
туре распоређена је апропријација у износу 6.000.000,00 дина-
ра за финансирање програма и пројеката из области културе.

– Пројекат 1201-4003: Информисање распоређене су 
апропријације у износу 4.600.000,00 динара за финансирање 
јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад 
грађана.

– Пројекат 1201-4005: Верски објекти распоређене су 
апропријације у износу 6.000.000,00 динара за унапређење 
положаја верских заједница.

– 1301 Програм 14: Развој спорта и омладине
– Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним 

спортским организацијама, удружењима и савезима ра-
споређене су апропријације у укупном износу 8.000.000,00 
динара за финансирање програма и пројеката удружења из 
области спорта.

– Програмска активност 1301-0002: Подршка предшкол-
ском и школском спорту распоређене су апропријације у 
укупном износу 1.600.000,00 динара за финансирање разво-
ја предшколског и школског спорта. 

– Програмска активност 1301-0005: Спровођење омла-
динске политике распоређене су апропријације у укупном 
износу 2.700.000,00 динара за финансирање активности ко-
јима се побољшава положај младих у Земуну. 

– Пројекат 1301-4001: Учешће у изградњи, опремању и 
одржавању спортских објеката распоређена је апроприја-
ција у износу 14.750.000,00 динара за изградњу, опремање 
и одржавање спортских објеката у циљу побољшања услова 
за бављење спортом.

– Пројекат 1301-4002: Сталне манифестације из области 
спорта распоређена је апропријација у износу 1.500.000,00 

динара за финансирање сталних манифестација из области 
спорта.

– 2003 Програм 9. Основно образовање 
– Пројекат 2003-4001: Одржавање (осим капиталног) 

основних школа распоређене су апропријације у износу 
19.597.887,00 динара за текуће поправке у основним школама.

– Пројекат 2003-4002: Превоз деце и њихових пратила-
ца ради похађања предшколског програма на удаљености 
већој од 2 km и ученика ОШ на удаљености већој од 4 km 
од седишта школе распоређена је апропријација у износу 
39.000.000,00 динара за трошкове превоза деце и ученика и 
њихових пратилаца.

– Пројекат 2003-4003: Превоз ученика на републичка и 
међународна такмичења распоређене су апропријације у 
износу 500.000,00 динара за трошкове превоза ученика. 

– Пројекат 2003-4004: Заштита и безбедност деце ра-
споређене су апропријације у износу 6.150.000,00 динара за 
текуће поправке и одржавање видео надзора у основним и 
средњим школама на територији општине и веза са МУП-
ом, као и за безбедност деце у саобраћају кроз едукацију у 
сарадњи са Саветом Градске општине Земун за безбедност 
саобраћаја на путевима.

– Пројекат 2003-4005: Светосавско звонце распоређене 
су апропријације у износу 900.000,00 динара за набавку ча-
сописа „Светосавско звонце” у издању СПЦ које се користи 
као помоћно средство у настави веронауке у ОШ.

– Пројекат 2003-4006: Одржавање (осим капиталног) 
дечјих вртића распоређене су апропријације у износу 
5.300.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „Др 
Сима Милошевић”.

– Пројекат 2003-4007: Награђивање ученика, настав-
ника и професора распоређене су апропријације у износу 
3.800.000,00 динара за награде ученицима који су освојили 
награде на републичким и међународним такмичењима и 
носиоцима диплома „Вук Караџић” и награђивање настав-
ника и професора чији су ученици на републичким и међу-
народним такмичењима освојили награде.

Глава 3.2 – Месне заједнице
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0002: Функционисање ме-

сних заједница распоређене су апропријације у укупном из-
носу 1.784.000,00 динара за трошкове редовног рада месних 
заједница. 

Глава 3.3 – Туристичкa организација Градске општине 
Земун

– 1502 Програм 4: Развој туризма
– Програмска активност 1502-0001: Управљање развојем 

туризма распоређене су апропријације у укупном износу 
22.411.000,00 динара за развој туризма на територији ГО Зе-
мун и повећање квалитета туристичке понуде.

– Пројекат 1502-4001: Сталне манифестације од значаја 
за ГО Земун распоређене су апропријације у укупно изно-
су 23.540.000,00 динара за унапређење туристичке понуде 
у општини кроз учешће на сајмовима и организовање про-
грама у летњем периоду.
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Члан 10.
Члан 15. мења се и гласи:
„Циљеви који се желе постићи коришћењем средства буџета опредељених за спровођење програма, програмских ак-

тивности и пројеката, као и показатељи учинка измерених индикаторима, су:
ПРОГРАМ / Програмска 

активност и пројекат
ЦИЉ ИНДИКАТОР

Вредност у 
базној 2020. 

години 

Очекивана 
вредност 

у 2021. 
години

Циљана 
вредност у 

2022. години

Циљана 
вредност 

2023. 
години

Циљана 
вредност 

2024. години
Извор 01

Остали 
извори Сви извори

Ши-
фра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1101

Програм 1: 
СТАНОВАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И 
ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 10.200.000 10.200.000

1. Унапређење стамбе-
ног положаја грађана

Величина јавног стамбеног 
фонда 0 1,13% 0,79% 0,79% 0,79%

0005

Програмска актив-
ност : Остваривање 
јавног интереса у 
одржавању зграда 10.200.000 10.200.000

1. Очување и унапређе-
ње стамбеног фонда

Број склопљених уговор 
о бесповратном суфинан-
сирању активности на 
инвестиционом одржавању 
и унапређењу својства 
зграде

0 20 20 20 25

1502 Програм 4: РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА 45.951.000 45.951.000

1.Усвојеност и испу-
њење циљева који се 
односи на промоцију 
и развој туризма на 
територији ГО Земун

1. Усвојен Програм рада 
Туристичко-културне 
организације ГО Земун

1 1 1 1 1

2. Повећање препозна-
тљивости туристич-
ко-културне понуде 
општине

1. Број сајмова 2 1 1 2 2

0001
Програмска актив-
ност : Управљање 
развојем туризма 22.411.000 22.411.000

Туристичка орга-
низација Земун 

1.Повећање квалитета 
туристичке понуде и 
услуге

1.Проценат буџета који се 
користи за реализацију 
програма развоја туризма

0,56% 2,10% 2,49% 2,49% 2,49%

4001

Проjeкат: Сталне 
манифестације 
од значаја за ГО 
Земун 23.540.000 23.540.000

Управа - Туристич-
ка организација 
Земун

1. Промоција култур-
ног идентитета Земуна

1. Број одржаних сталних 
манифестација од значаја 
за општину Земун

6 6 6 6 6

2. Број натписа у медијима 20 20 20 20 20

2003

Програм 9: 
ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ 72.247.887 3.000.000 75.247.887

1. Обухват деце основним 
образовањем ( расположи-
во према полу)

 13.994  13.994  13.994  13.994  13.994 

4001

Пројекат: Одржа-
вање ( осим капи-
талног) основних 
школа 19.597.887 19.597.887

Управа
1.Побољшање услова за 
боравак деце у школ-
ским установама

1. Проценат буџета за 
текуће поправке школа 1,10 20,50 2,40 2,40 2,40 

4002

Пројекат: Превоз 
деце и њихових 
пратилаца ради по-
хађања предшкол-
ског програма на 
удаљености већој 
од 2км и ученика 
ОШ на удаљености 
већој од 4км од 
седишта школе и 
децe са сметњама у 
развоју без обзира 
на удаљеност места 
становања од 
школе 39.000.000 39.000.000

Управа
1. Превести децу и 
ученике од куће до 
школе и назад

1. Број линија 6 5 10 10 10

2. Број корисника 800 800 800 800 800

4003

Пројекат: Превоз 
ученика на ре-
публичка и међуна-
родна такмичења 500.000 500.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Управа

1. Подстицај деце за 
унапређење знања 
и нивоа постигнућа 
ученика

1. Број плаћених трошкова 
превоза у односу на број 
поднетих захтева школа за 
превоз ученика

100% 100% 100% 100% 100%

4004 Пројекат: Заштита 
и безбедност деце 3.150.000 3.000.000 6.150.000

Управа

1. Повећање безбед-
ности деце за време 
остваривања образов-
но васпитног рада

1. Број објеката у које је 
уведен видео надзор и 
одржавање конективности 
видео надзора

20 20 20 20 20

2. Едукација и унапре-
ђење безбедности деце 
у саобраћају

1. Број школа у којима је 
спроведена едукација 16 16 16 16 16

4005 Пројекат: Свето-
савско звонце 900.000 900.000

Управа

1. Очување традици-
оналних вредности и 
историјског наслеђа 
језика, писма и иденти-
тета српског народа

1. Број школа којима се ча-
сопис испоручује у односу 
на укупан број школа на 
територији општине

16 16 16 16 16

4006

Пројекат: Одр-
жавање ( осим 
капиталног ) 
дечјих вртића 5.300.000 5.300.000

Управа
1. Побољшање услова 
боравка деце у пред-
школским установама

1. Проценат буџета за 
текуће поправке 3,50 4,40 1,14 1,14 1,14

4007

Пројекат: Награ-
ђивање ученика, 
наставника и 
професора 3.800.000 3.800.000

Управа
1. Подстицај деце за 
постизање што бољих 
резултата

1. Број награђених ученика 
- носилаца дипломе "Вук 
Караџић"

220 250 250 250 250

2. Број награђених ученика 
који су освојили награде на 
републичким и међународ-
ним такмичењима

200 280 280 280 280

2. Подстицај настав-
ника и професора за 
постизање што бољих 
резултата

1. Број награђених настав-
ника и професора чији су 
ученици на републичким и 
међународним такмичењи-
ма освојили награде

50 120 120 120 120

0902
Програм 11: СО-
ЦИЈАЛНА И ДЕ-
ЧИЈА ЗАШТИТА 17.415.000 12.960.171 30.375.171

1.Унапређење положаја 
грађана који припадају 
угроженим групама обезбе-
ђивањем мера материјалне 
подршке

200 2200 2200 2200 2200

0001

Програмска актив-
ност : Јекнократне 
помоћи и други 
облици помоћи 2.000.000 12.960.171 14.960.171

Управа 1. Унапеђење заштите 
сиромашних

1. Број корисника једно-
кратне новчане помоћи 
у односу на укупан број 
грађана

1,000% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

2. Број корисница једно-
кратне новчане помоћи 
у односу на укупан број 
грађана

0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%

1. Број грађана - корисника 
других мера материјалне 
подршке (нпр. набавка 
огрева и сл.) у односу на 
укупан број грађана

0,06% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031%

2. Број грађанки - корисни-
ца других мера материјалне 
подршке (нпр. набавка 
огрева и сл.) у односу на 
укупан број грађана

0,050% 0,100% 0,100% 0,100% 0,100%

4001

Пројекат : Пројек-
ти по конкурсу у 
области социјалне 
заштите 6.500.000 6.500.000

Управа
1. Побољшање социјал-
но економских услова 
живота грађана

Број јавних конкурса у од-
носу на претходни период 1 2 2 2 2

4002

Пројекат : Ново-
годишња честитка 
прворођеној 
девојчици и прво-
рођеном дечаку 300.000 300.000

Управа

1. Подстицање рађања 
уручењем новогоди-
шње новчане честитке 
мајци прворођене де-
војчице и прворођеног 
дечака

1. Број уручених честитки 2 2 2 2 2
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4003
Пројекат : Фонд 
"Мале Милице Ра-
кић из Батајнице" 2.615.000 2.615.000

Управа
1. Помоћ посебно 
осетљивим групама у 
заједници

1. Број корисника 2.000 2.000  2.000,00  2.000,00  2.000,00 

4004 Пројекат : Земун за 
своје најстарије 6.000.000 6.000.000

1.Развој система 
подршке старијим 
грађанима који кроз 
унапређење услова 
и промене у области 
социјалне инклузије за 
старије, треба да остану 
активни део друштва. 

1. Број организованих 
активности  30,00  30,00  30,00 

2.Број жена у организацио-
ним активностима  300,00  300,00  300,00 

1201

Програм 13: 
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 
И ИНФОРМИ-
САЊА 16.600.000 2.000.000 18.600.000

Управа 1.Подстицање развоја 
културе 

1. Број грађана у граду/оп-
штини у односу на укупан 
број установа културе

0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

2. Укупан број посетилаца 
на свим културним догађа-
јима који су одржани

13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

3. Укупан број чланова 
удружења грађана из 
области културе

1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

2. Остваривање јавног 
интереса из области 
информисања

1. Број примерака локал-
них штампаних медија кји 
доприносе остваривању 
општег интереса у области 
јавног информисања

36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00

4001 Проjeкат: Сталне 
манифестације 2.000.000 2.000.000

Управа 1. Промоција култур-
ног идентитета Земуна

1. Број одржаних сталних 
манифестација од значаја 
за општину Земун

2 2 2 2 2

2. Број натписа у медијима 20 30 30 30 30

4002
Пројекат : Пројек-
ти по конкурсу у 
области културе 6.000.000 6.000.000

Управа 1. Подстицање развоју 
културе

1. Број објављених конкур-
са ГО Земун 1 2 1 1 1

4003 Пројекат : Инфор-
мисање 2.600.000 2.000.000 4.600.000

Управа
1. Унапређење јавног 
информисања од 
локалног значаја

1. Постојање интернет 
стране општине, број 
посета интернет стране 
и редовно обезбеђивање 
информација на интернет 
страни

1.000.000,00 1.000.000,00  1.200.000,00  1.200.000,00  1.200.000,00 

2. Број издатих билтена 
општине (штампани и 
електронски)

4 4 4 4 4

3. Број конференција за 
штампу и других информа-
тивних скупова

120 400 430 430 450

4005 Проjeкат: Верске 
заједнице 6.000.000 6.000.000

Управа 1. Унапређење положаја 
верских заједница

1. Број објављених конкур-
са ГО Земун 2 2 2 2

1301
Програм 14: 
РАЗВОЈ СПОРТА 
И ОМЛАДИНЕ 26.300.000 2.250.000 28.550.000

Управа

1. Обезбеђење услова за 
бављење спортом свих 
грађана и грађанки 
града/општине

1. Број спортских орга-
низација преко којих се 
остварује јавни интерес у 
области спорта

20 20 20 25 30

2. Број спроведених акција, 
програма и пројеката 
који подржавају активно 
и рекреативно бављење 
спортом

25 20 20 25 30

2. Активно парт-
нерство субјеката 
омладинске политике 
у развоју омладинске 
политике и спровођењу 
омладинских активно-
сти, као и у развоју и 
спровођењу локалних 
политика које се тичу 
младих

1. % укључених младих 
у омладинске програме / 
пројекте у односу на уку-
пан број младих у локалној 
заједници

6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
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0001

Програмска ак-
тивност : Подршка 
локалним спорт-
ским организаци-
јама преко којих 
се остварује јавни 
интерес у области 
спорта 8.000.000 8.000.000

Управа

1. Унапређење подршке 
локалним спортским 
организацијама преко 
којих се остварује 
јавни интерес у области 
спорта

1. Број посебних програма 
спортских организација 
финансираних од стране 
града/општине

1 1 1

2.Број годишњих програма 
спортских организација 
финансираних од стране 
града/општине

1 1 1

0002

Програмска ак-
тивност : Подршка 
предшколском и 
школском спорту 1.600.000 1.600.000

Управа
1. Унапређење пред-
школског и школског 
спорта 

1. Број програма којима 
се реализују активности 
школског спорта 

1 1 1 1 1

2.Проценат деце која су 
укључена у школска так-
мичења у односу на укупан 
број деце

30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

3. Број деце укључен у 
спортске активности у 
односу на укупан број 
школске деце

4000 4000 4000 4000 4000

0005

Програмска 
активност : Спро-
вођење омладинске 
политике 2.700.000 2.700.000

Управа

1. Подршка активном 
укључивању младих у 
различите друштвене 
активности

1. Број младих корисника 
услуга мера омладинске 
политике

1.650 1.700 1.000 1.200 1.400

2. Број младих жена кори-
сника услуга 800 900 600 700 900

4001

Пројекат: Учешће 
у изградњи, опре-
мању и одржавању 
спортских објеката 12.500.000 2.250.000 14.750.000

Стварање услова за 
развој спортско рекре-
ативних активности

1. Број постојећих објеката 23 23 23 23 23

4002
Пројекат: Сталне 
манифестације из 
области спорта 1.500.000 1.500.000

Промоција спортских 
активности кроз 
одржавање спортских 
манифестација

1. Број одржаних сталних 
манифестација у области 
спорта

1 1 1

0602

Програм 15: 
ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМО-
УПРАВЕ 522.630.120 241.987.512 764.617.632

1. Одрживо управно и 
финансијско функцио-
нисање града/општине 
у складу са надлежно-
стима и пословима 
локалне самоуправе

1. Број донетих аката 
органа и служби града/
општине

500 500 500 500 500

0001

Програмска 
активност: Функ-
ционисање локалне 
самоуправе и град-
ских општина 360.231.000 35.517.239 395.748.239

Управа ГО Земун 1. Функционисање 
управе

1.Број остварених услуга 
градске/општинске управе 
(укупан број предмета који 
су у току, број решења, 
дозвола, потврда и других 
докумената издатих физич-
ким и правним лицима)

 12.000  12.000  12.000  12.000  12.000 

0002

Програмска 
активност: Функ-
ционисање месних 
заједница 1.784.000 1.784.000

Управа-Месне 
заједнице

1. Обезбеђено задо-
вољавање потреба и 
инереса локалног ста-
новништва деловањем 
месних заједница

1.Проценат буџета града/
општине који се користе за 
трошкове и планове рада/ 
програме месних заједница

1,21 1,41 0,20 0,20 0,20

2.Степен остварења фи-
нансијских планова месних 
заједница

100 100 100 100 100
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3.Степен остварења плано-
ва рада/ програма месних 
заједница

100 100 100 100 100

0006
Програмска актив-
ност: Инспекциј-
ски послови 33.270.000 33.270.000

Управа
1. Квалитетно оба-
вљање инспекцијских 
послова

1. Број решених предмета 
грађана у односу на број 
примљених предмета

4800/5000 4800/5000 4600/4980 4700/5010 4750/5050

0009
Програмска 
активност: Текућа 
буџетска резерва 25.500.000 25.500.000

Управа

0010
Програмска 
активност: Стална 
буџетска резерва 200.000 200.000

Управа

4001

Пројекат: Обеле-
жавање верских 
празника Бадњи 
дан и Богојављење 2.000.000 2.000.000

Управа

1. Неговање традици-
оналних вредности 
и очување духовне 
културе наслеђа

1. Број позваних грађана 
на свечани обред налагања 
бадњака

400 5 5 400 420

2. Број пријављених плива-
ча за Богојављенски крст 240 2 2 200 250

3. Број пријављених 
пливачица за Богојављен-
ски крст

4 1 1 5 6

4002
Пројекат: Награда 
"Полицајац и ва-
трогасац месеца" 300.000 300.000

Управа
1. Награђивање 
најбољих радника у 
државним органима

1. Додела награде најбољем 
полицајцу 12 12 12 12 12

2. Додела награде најбољем 
ватрогасцу 12 12 12 12 12

4003

Пројекат: Финан-
сирање рада Одсе-
ка за лична стања 
грађана, вођење 
матичних књига и 
изборна права 600.000 600.000

Управа
1. Задовољавање потре-
ба грађана из области 
личних стања грађана

1. Број издатих извода 
из МКР 50.000 50.000 50.000 40.000 40.000

2. Број издатих извода 
из МКВ 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000

3. Број издатих извода 
из МКУ 12.000 15.000 15.000 12.000 12.000

4. Број издатих уверења о 
држављанству 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000

2. Вођење управног 
поступка у области 
личних стања грађана

1. Број уписа у матичне 
књиге 9.000 10.000 10.000 9.000 9.000

2. Број обављених венчања 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000

3. Број управних предмета 1.300 1.500 1.500 1.300 1.300

4004 Пројекат: Ванредне 
ситуације 16.900.000 10.000 16.910.000

Управа
1. Последице ванред-
них ситуација сведених 
на најмању меру

1. Проценат буџета за 
отклањање последица 0,20 0,13 1,79 1,79 1,79

4005

Пројекат: Одр-
жавање сеоских, 
пољских и других 
некатегорисаних 
путева, путних 
прелаза и саобра-
ћајних површина у 
јавном коришћењу 
унутар блока 5.545.120 180.050.000 185.595.120

Управа
1. Уређени сеоски, 
пољски и други некате-
горисани путеви

1. Број км уређених путева 20,00 10 10 10 10

4006

Пројекат: Најлеп-
ши Божићни излог 
и најлепша цветна 
алеја 200.000 200.000

Управа

1. Подизање свести 
грађана о заштити 
животне средине и 
побољшању услова 
живљења

1. Број пријављених 
учесника за најлепши 
Божићни излог

50 50 50 50 50
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2. Број пријављених 
учесника за најлепшу 
цветну алеју

50 50 50 50 50

4007 Пројекат: Моја 
земунска картица 1.200.000 1.200.000

Управа

1.Унапређење квали-
тета живота грађана 
Земуна и оживљавање 
активности привред-
них субјеката који 
послују на територији 
градске општине 
Земун, институција 
из области културе и 
уметности и спортских 
организација.

1.Број издатих персонали-
зованих картица 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

2. Број привредних субје-
ката институција у области 
културе и уметности и 
спортских организација

30 30 30 30 30

4008 Пројекат: Заштита 
животне средине 17.500.000 19.816.273 37.316.273

Управа 1.Заштита животне 
средине

1. Проценат буџета за 
улагање у заштиту животне 
средине

0,95 0,05 4,15 4,15 4,15

4009

Пројекат: Текуће 
поправке и одр-
жавање зграда и 
објеката на којима 
ГО има право 
коришћења

1. Побољшање услова 
за коришћење објеката

3.000.000 3.000.000

Управа 1. Проценат буџета за 
одржавање објеката 0,56 0,56 0,56

4010

Пројекат: Пројекти 
по конкурсу за 
бригу о деци, омла-
дини и подстицању 
наталитета 2.000.000 2.000.000

Управа

Оснаживање положаја 
младих, свеобухватнија 
брига о деци и подршка 
мерама за повећање 
наталитета

1. Број објављених конкур-
са ГО Земун 1 1 1

4011

Пројекат: Пројекти 
по конкурсу из 
области развоја 
цивилног друштва 
ради унапређења 
јавног реда и 
безбедности 300.000 300.000

Управа

Подстицање равоја ци-
вилног друштва ради 
унапређења јавног реда 
и безбедности

1. Број објављених конкур-
са ГО Земун 1 1 1

4012

Пројекат: Пројекти 
по конкурсу из 
области заштите 
животиња 500.000 500.000

Управа
Унапређење услова и 
подизање свести за 
бригу о животињама

1. Број објављених конкур-
са ГО Земун 1 1 1

5001

Пројекат: Уређење 
објеката на којима 
ГО има право 
коришћења 100.000 100.000

Управа 1. Очување вредности 
објеката

1. Проценат буџета за 
изградњу и одржавање 
објеката

1,39 0,65 0,02 0,02 0,02 

5002

Пројекат: Набавка 
опреме и набавка 
нематријалне 
имовине 2.000.000 500.000 2.500.000

Управа 1. Побољшање услова 
рада органа ГО Земун

1. Проценат буџета за одр-
жавање и набавку опреме и 
нематеријалне имовине

0,96 0,73 0,28 0,28 0,28

5003 Пројекат: Развој 
заједнице 50.100.000 5.494.000 55.594.000

Управа
1.Побољшање услова 
живота и рада у ГО 
Земун

1. Проценат буџета за ула-
гање у развој заједнице 9,80 2,82 5,36 5,36 5,36

2101

Програм 16: 
ПОЛИТИЧКИ СИ-
СТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 50.289.000 50.289.000

1.Ефикасно и ефек-
тивно функционисање 
органа политичког 
система локалне 
самоуправе

1. Број донетих аката 
органа и служби града/
општине

200 260 250 250 260
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0001
Програмска актив-
ност: Функциони-
сање скупштине 14.294.000 14.294.000

Скупштина ГО 
Земун 

1. Функционисање 
локалне скупштине 1. Број седница скупштине 10 10 10 10 10

2. Број усвојених аката 70 70 70 70 70

0002

Програмска актив-
ност: Функцио-
нисање извршних 
органа 34.945.000 34.945.000

Председник и Веће 
ГО Земун

1. Функционисање 
извршних органа

1. Број седница извршних 
органа 45 45 45 45 45

2. Број усвојених аката 220 250 230 250 230

4001

Пројекат: Дан 
општине и 
општинска слава 
Крстовдан 1.000.000 1.000.000

Скупштина 
1. Очување историјског 
наслеђа и традициона-
лих верских вредности

1. Заједничка литургија и 
литија са грађанима 1 1 1 1 1

2. Учешће већег броја 
грађана Земуна 800 800 800 800 800

2. Промоција научног 
и културног стварала-
штва и привредног и 
друштвеног развоја

1. Додела јавних признања 8 8 8 8 8

4002

Пројекат: 
Међународна и 
међуопштинска 
сарадња 50.000 50.000

Скупштина

1. Унапређење сарадње 
са збратимљеним 
градовима ради ства-
рања бољег пословног 
окружења у општини

1. Број манифестација у 
којима учествује ГО 10 10 10 10 10

2. Број учесника 150 150 150 150 150

0501

Програм 17: 
ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ 
И ОБНОВЉИВИ 
ИЗВОРИ ЕНЕР-
ГИЈЕ 500.000 500.000 1.000.000

1. Подстицање уна-
пређења енергетске 
ефикасности, побољ-
шање енергетске ин-
фраструктуре и шира 
употреба обновљивих 
извора енергије на 
територији ГО Земун

1. Програм унапређења 
енергетске ефикасности 1 1 1

4001

Пројекат: 
Суфинансирање 
активности на 
унапређењу ефи-
касног коришћења 
енергије 500.000 500.000 1.000.000

Управа

 Стварање услова за 
унапређење кори-
шћења обновљивих 
извора енергије кроз 
обезбеђење средстава 
за суфинансирање 
прогрма енергетске 
санације породич-
них кућа, који чине 
појединачни пројекти 
енергетске санације, на 
основу јавног позива за 
доделу средстава

1. Број јавних позива 1 1 1

УКУПНО ПРО-
ГРАМИ 762.133.007 262.697.684 1.024.830.691

Члан 11.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Упра-

ви за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе 
Града Београда и објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Члан 12.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Ову одлуку са образложењем објавити на интернет 

страници Градске општине Земун.

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-131/2022-II/22, 28. фебруара 2022. године 

Председник
Мирослав Гајић, ср.



Број 26 – 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 28. фебруар 2022.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 28. фебруара 2022. године, на основу члана 16. тачка 26. Ста-
тута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), донела је

ЗА КЉУЧА К
1. Усваја се Локални акциони план запошљавања Градске општине Земун за 2022. годину.
2. Обавезује се Тим за израду Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Земун за 2022. годину да прати 

реализацију мера и активности, које су предвиђене акционим  планом.
3. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”. 
4. О извршењу овог закључка стараће се Одељење за финансије и локални економски развој – Одсек за локални еко-

номски развој и Одељење за изборна и мањинска права и скупштинске послове.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-132/2022-II/22, 28. фебруара 2022. године 

Председник
Мирослав Гајић, ср.

САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина

ЗЕМУН
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2022. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Закључак о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Земун за 2022. годину  – – – – – – – – –  24

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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