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ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
  
Поступајући по Вашем захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, као лице 
овлашћено за поступање по захтевима, 
достављам Вам следеће информације: 

  
1. У погледу тражене информације којим актом градске општине је уређено изнајмљивање 

простора обавештамо Вас да не постоји  акт којим би се евентуално уредило питање 
изнајмљимвања простора градске општине Земун обзиром да исти не издајемо у 
комерцијалне сврхе. 
Простор којим располаже и управља градске општина Земун се без накнаде уступа ради 
организовања догађаја и манифестација које су од општег интереса за грађане Земуна као 
што су манифестације из области културе, уметности, едукације и других догађаја у којима 
градска општина Земун учествује као организатор или покровитељ 
  

2. Обзиром да се простор којим управља градска општина Земун не издаје апсолутно 
ниједном правном и физичком лицу уз било какву накнаду, то не постоји ни ценовник. 
  

3. Првна и физичка лица која су заинтересована за коришћење простора подносе пријавни 
лист којим исказују интерес да одређену активност која је од јавног интереса спроведу уз 
подршку градске општине Земун тако што ће им се омогућити да користе простор. 
Примера ради, Удружење пацијената оболелих од меланома организује регинални скуп и 
тражи подршку градске општине Земун да им омогућимо простор, подршку протокола и 
информисања, да представник градске општине отвори скуп и сл. 
Или, истакнути драмски уметник и професор прави промоцију књиге ,,Позоришни живот 
Земун``. 
Када је реч о цивилном друштву, градска општина Земун учествује у суфинансирању 
пројеката из разних области друштвеног живота које су од интереса за различите циљне 
групе грађана Земуна и неки од пројеката у складу са њиховом природом имају потребу 
за простором градске општине који им се као партнерима у реализацији омогућава, 
наравно без икакве накнаде. 
  

4. Што се тиче Вашег захтева које се односи на информацију под тачком 4.  не поседујемо 
никав документ те у том смислу нисмо у могућности да Вам доставимо копију документа 
и тражену информацију. 

  
Срдачан поздрав,   
лицие овлашћено за поступање по захтевима: 
Марко Јанковић 

секретар Скупштине Градске општине Земун 
Магистратски трг бр. 1 
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