
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН 
ПРЕДСЕДНИК 
Број:06-392/2022-V 
Датум: 24. јун 2022. године 
Земун, Магистратски трг 1 
 

На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 
(„Службени гласник РС”, број 16/2018), члана 37. став 1. тачка 11. Статута Градске 
општине Земун (''Сл. лист града Београда'', бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20) и члана 
7. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града 
Београда“, број 38/18 и 156/20), у складу са Одлуком о буџету Градске општине Земун за 
2022. годину („Сл. лист града Београда“, број 136/21, 26/22 и 68/22), председник Градске 
општине Земун, 24. јуна 2022. године донео је 
 
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН  ЗА 2022. ГОДИНУ, БРОЈ 06-29/2022-V ОД 28. ЈАНУАРА 

2022. ГОДИНЕ  И 06-128/2022-V ОД 28. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ 
 

У Годишњем плану јавних конкурса за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката удружења из буџета Градске општине Земун, број 06-29/2022-V од 28. јануара 
2022. године и 06-128/2022-V од 28. фебруара 2022. године, мења се општи део и гласи: 
''Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2022. годину („Сл. лист града Београда“, 
број 136/21, 26/22 и 68/22), планирана су средства у буџета Градске општине Земун за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења у износу од 31.300.000,00 
динара, и то:   

 
У оквиру Управе, Раздео 3, Глава 3.3, Програм 11 - Социјална и дечија заштита, 

Пројекат 0902-4004 - Земун за своје најстарије, функционална класификација 020 – 
Старост, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама – извор 
финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, планирана су средства у износу од 
“26.000.000,00” динара, замењује се износом “ 20.000.000,00”. 

 
У оквиру Управе, Раздео 3, Глава 3.3, Програм 11 - Социјална и дечија заштита, 

Пројекат 0902-4001 - Пројекти по конкурсу у области социјалне заштите, функционална 
класификација 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, економска 
класификација 481-Дотације невладиним организацијама – извор финансирања 01 - 
Општи приходи и примања буџета, планирана су средства у износу од 6.500.000,00 
динара, замењује се износом 3.810.000,00''. 
 

У оквиру Управе, Раздео 3, Глава 3.3, Програм 15- Опште услуге локалне 
самоуправе, Пројекат 0602-4010 - Пројекти по конкурсу за бригу о деци, омладини и 
подстицању наталитета, функционална класификација 040 - Породица и деца, економска 
класификација 481-Дотације невладиним организацијама – извор финансирања 01 - 
Општи приходи и примања буџета, планирана су средства у износу од ''2.000.000,00 
динара'', замењује се износом ''5.690.000,00''. 

 
 



 У делу III Плана, тачка 14. мења се и гласи: ''14. Финансирање и суфинансирање 
пројеката/програма из области друштвене бриге о деци, а у складу са законом и статутом 
утврђеног за грађане Градске општине Земун''. 
 
 У делу III Плана, тачка 16. мења се и гласи: ''16. Област јавног конкурса: 
друштвена брига о деци''. 
 
 У делу III Плана, тачка 17. мења се и гласи: ''17. Планирани износ средстава по 
областима: Укупан износ средстава опредељених за финансирање и суфинансирање 
пројеката из области друштвене бриге о деци је 4.000.000,00 динара, максимална вредност 
средстава која се могу определити за финансирање и суфинансирање једног пројекта из 
ове области  је 2.000.000,00 динара''. 
 
 У делу III Плана, тачка 18.  мења се и гласи ''18.  Планирани период објављивања 
конкурса: јун 2022. године''. 
 
 У делу III Плана, тачка 19. мења се и гласи: ''19. Оквирни датум почетка 
реализације одабраних програма и њихово трајање: август-октобар 2022. године''. 

 
 

У делу ''Посебни захтеви и ограничења, додаје се став:  ‘'Удружења којима је 
Градска општина Земун доделила средства путем јавног конкурса за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун у 2022. 
години, немају право учешћа на јавном конкурсу и њихове пријаве неће бити разматране.'' 

 
У свему осталом Годишњи план јавних конкурса за финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2022. годину остаје 
непромењен. 

 
   
 
 
 
    
   Председник ГО Земун                                                                    

 
                        Гаврило Ковачевић,с.р. 


