
На основу члана 15. Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор 

програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета 

Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18) и Одлуке о утврђивању 

листе вредновања и рангирања пријављених пројеката по Јавном конкурсу за 

финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске 

општине Земун за 2018. годину бр. 06-704/2018-V од 31. 8. 2018. године,  председник 

Градске општине Земун,  доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА                

ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

 

1. ОДОБРАВА СЕ финансирање и суфинансирање следећих програма и пројеката 

приспелих на Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун за 2018. годину бр. 

06-704/2018-V од 31. 8. 2018. године, и то:  

 

Редни 

број 

Подносилац захтева Назив пројекта Одобрени 

износ 

1 Јеврејска општина Земун,                                

Дубровачка 21, Земун 

„Праведници без медаље“ 250.000,00 

2 Савез Омладинских организација 

Србије, Босанска 74а, Земун 

„Земунфест-Култура младима! “ 

 

300.000,00 

3 КУД „Батајница“, Земун-

Батајница, Севастократора 

Бранка бр. 77-79 

“Народном игром, песмом и 

свирком пејзажима Србије“, 

Опремање костимима истоимене 

кореографије 

267.000,00 

4 Заједница Хрвата Земуна „Илија 

Округић“, Змај Јовина 24, Земун 

Организација Годишњег и 

Божићног концерта певачке 

секције „Одјек“ 

 

299.400,00 

5 KУД „Петрова Гора – Кордун“, 

Дечанска 8, Београд 

„Пјесме, игре и обичаји Крајине и 

Срема, изложба о Сави Мркаљу 

првом реформатору српског писма 

АЗБУКЕ, 235. година од рођења“ 

 

200.000,00 

6 Пријатељи деце Земуна, Цара 

Душана 57, Земун 

„Песничка сусретања деце и 

младих Београда“ 

 

100.000,00 



7 Удружење "Кругови уметности", 

Једанаесте крајишке дивизије бр. 

40, Раковица 

“Огледало звука“ 103.600,00 

8 Удружење избеглица из 

Р.Хрватске, Краљице Марије бр. 

47/2, Београд 

„Само писана реч оставља трагове“ 

 

150.000,00 

9 Књижевни клуб "Иво Андрић", 

Косовска бр. 9, Земун 

“Дунавска рапсодија“ 130.000,00 

 

2. Средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области 

културе којима се из буџета Градске општине Земун додељују средства, планирана 

су Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2018. годину у Разделу 3 - Управа,  

глава 3.1. - Управа, у оквиру Програма 13 – Развој културе, функционална 

класификација 820 – Услуге културе, Пројекат 1201-1002 – Пројекти по конкурсу у 

области културе, извор финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година. 

 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за друштвене делатности, 

привреду и развој и Одељење за финансије и буџет Управе ГО Земун. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у 

области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун 

(„Сл. лист града Београда“, број 38/18), уређени су критеријуми, услови, обим, начин и 

поступак финансирања и суфинансирања програма и пројеката удружења, као и друга 

питања од значаја за финансирање. 

Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун 

је размотрила приспеле пријаве на Јавни конкурс расписан 31. 8. 2018. године и према 

критеријумима за оцењивање програма и пројеката утврђених у члану 12. и члану 13. 

Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области 

културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, 

извршила оцењивање сваког програма и пројекта удружења/организације који испуњава 

услове јавног конкурса, сачинила ранг листу пројеката, донела Одлуку о утврђивању ранг 

листе вредновања и рангирања пријављених пројеката по Јавном конкурсу за 

финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске 



општине Земун за 2018. годину бр. 06-704/2018-V од 31. 8. 2018. године, а у складу са 

Одлуком о буџету Градске општине  Земун  за 2018. годину ("Сл. лист града Београда", бр.  

108/17 и 70/18). 

 На основу наведеног, применом члана 15. Одлуке о начину, критеријумима и 

мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и 

суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18), 

одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН 

Број: 06-887/2018-V од 26. октобра 2018. године 

 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

            Дејан  Матић, с.р. 

 

 


