
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

Град Београд - Градска општина Земун 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2022. годину  

Број: 06-169/2022-V 

Датум: 11.03.2022. године 

Земун, Магистратски трг бр.1 

 

На основу члана 12, 13. и 14. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор 

програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске 

општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18  и 156/20), Комисија за спровођење 

поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката 

удружења из буџета Градске општине Земун за 2022. годину, по Јавном конкурсу за 

финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске 

општине Земун за 2022. годину бр. 06-32/2022-V од 28.01.2022. године, утврђује и 

објављује: 

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И 

ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЗЕМУН   

 

ОБЛАСТ: АКТИВНОСТИ ПЕНЗИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Р. 

б. 
Подносилац    захтева Назив пројекта 

Број 

бодова 
Тражени 

износ 
Предложени 

износ 

1. 
Удружење пензионера 

градске општине Земун  
Пешачењем до здравља 78 2.000.000,00 2.000.000,00 

2. 
Удружење пензионера 

Батајнице 

Креативност и уметност 

за треће доба 
71 2.000.000,00 2.000.000,00 

3. 
Удружење пензионера 

Треће доба -Земун 

 

Откриј свој таленат 
71 2.000.000,00 2.000.000,00 

                                                                                                                                                  
  Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе вредновања и 

рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета 

Градске општине Земун. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На Листу вредновања и рангирања 

пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине 

Земун, учесници конкурса могу изјавити приговор Већу ГО Земун, у року од осам дана од 

дана објављивања на огласној табли, званичној интернет страници Градске општине 

Земун ( www.zemun.rs) и на порталу е-Управе. 

 Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко 

писарнице Градске општине Земун, на адресу: Земун, Магистратски трг бр.1, 11080 

Београд, са назнаком „ПРИГОВОР на Листу вредновања и рангирања пријављених 

програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун  - 

ОБЛАСТ: АКТИВНОСТИ ПЕНЗИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА“.               

                                    Председник Комисије 

                           Владимир Костић  

http://www.zemun.rs/

