
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: 06-165/2022-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: СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА У 

ЗАЈЕДНИЦИ 

Р. 

б. 
Подносилац    захтева Назив пројекта 

Број 

бодова 
Тражени 

износ 
Предложени 

износ 

1. 
Удружење грађана „Ево 

Рука“ 

Интегрисани систем 

подршке породицама 

деце и младих са 

инвалидитетом у 

Земуну 2022 

80 500.000,00 500.000,00 

2. 
Удружење пацијената 

оболелих од меланома 

Месец борбе против 

меланома  
 77 120.000,00 120.000,00  

3. Клуб Младих Земуна 
 Безбедност младих 

Рома на интернету 
72 500.000,00 490.000,00 

4. 
Удружење ратних и 

мирнодопских војних 

инвалида Земун 

Културно стваралштво 

најстаријег 

становништва и особа 

са инвалидитетом 

71 500.000,00 490.000,00 

5. 
НЕВЛАДИНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

„ЛЕНОН“ 

Погледај ме очима 

детета 
71 495.000,00 450.000,00 

6. 
ЗЕМУНСКА 

КУЛТУРНА 

АСОЦИЈАЦИЈА 

„Педагошки асистент за 

образовање Ромкиња и 

Рома“ -  Едукативна 

радионица за 

унапређење знања 

младих Ромкиња и Рома 

70 500.000,00 450.000,00 



 

 Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 

2022. годину је предложила да се финансирају пројекти удружења од редног броја 1., 

закључно са редним бројем 10. 

ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ КОЈЕ НИСУ УЗЕТЕ У РАЗМАТРАЊЕ 

 Комисија је констатовала да  наведене пријаве нису у складу са условима Јавног 

конкурса и нису разматране: 

1. Подносилац пријаве Удружење потомака и поштовалаца ратника ослободилачких 

ратова Србије „СРПСКЕ ВОЈВОДЕ“ у пријавном обрасцу и обрасцу описа пројекта се 

позвао на област пројекта: хуманитарни и други програми који искључиво и непосредно 

следе јавне потребе градске општине Земун, која није предвиђена расписаним Јавним 

конкурсом.  

2. Подносилац пријаве „СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

НОВИ БЕОГРАД уписано је у Регистар спортских удружења, друштава и савеза у 

области спорта. Потребе и интереси грађана у области спорта на подручју ГО Земун 

остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма и пројеката за годишње 

програме у складу са Одлуком о задовољавању потреба и интереса грађана у области 

спорта у Градској општини Земун („Службени лист града Београда“, број 89/17 и 136/21) и 

Правилником о одобравању и финансирању потреба и интереса грађана у области спорта 

у Градској општини Земун бр.06-724/2018-IV/43 од 06. септембра 2018. године, а преко 

надлежног територијалног спортског савеза, који је једини овлашћен да поднесе предлог 

7. 
ЗЕМУНСКА 

ЕКОЛОШКО-

КУЛТУРНА ПРИЧА 

Развој социјалних 

вештина код деце и 

младих Рома 

70 500.000,00 450.000,00 

 

8. 

Удружење особа са 

инвалидитетом и 

посебним  

здравственим потребама 

„ТАУРУНУМ“ 

Квалитетенији живот 

особа са инвалидитетом 
69 500.000,00 410.000,00 

9. 
Удружење жена „РУКА 

ПРИЈАТЕЉСТВА“ 
Помозите себи 60 498.300,00 300.000,00 

10. 

ДРУШТВО ЗА 

ЦЕРЕБРАЛНУ И 

ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ 

ЗЕМУН 

Ванинституционална 

подршка особама са 

последицама церебралне 

и дечије парализе са 

територије градске 

општине Земун 

57 499.800,00 150.000,00 

11. 

УДРУЖЕЊE 

ПЕНЗИОНЕРА „КЛУБ 

ПЕНЗИОНЕРА 

ЗЕМУНА“ 

„Продужено треће 

доба“ – навике које 

живот значе 

47 500.000,00 / 

12. 
Друштво пчелара 

„Београд“ 

Чудесни свет пчела и 

дарови кошница 
34 476.703,00 / 

13. Савез извиђача Београда 

Извиђачка помоћ деци 

жртвама вршњачког 

насиља 

42 399.830,00 / 



свог годишњег програма и годишњих програма својих организација у области спорта са 

седиштем на подручју општине за остваривање потреба и интереса грађана.  

3. Подносилац  пријаве ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ БАНИЈАЦА, ПОТОМАКА И 

ПРИЈАТЕЉА БАНИЈЕ БЕОГРАД није доставио образац План активности и биографију 

координатора пројекта и кључних стручњака. Подносилац пријаве се у пријавном обрасцу 

и обрасцу описа пројекта позвао на област пројекта: здравствена едукација, која није 

предвиђена расписаним Јавним конкурсом.  

4. Подносилац пријаве Хуманитарно-едукативно Удружење ЗЕМУН У СРЦУ у 

пријавном обрасцу и обрасцу описа пројекта се позвао на област пројекта: хуманитарни и 

други програми који искључиво и непосредно следе јавне потребе градске општине Земун, 

која није предвиђена расписаним Јавним конкурсом. 
 

5.  Подносилац пријаве Хуманитарно–едукативно Удружење ОМЛАДИНА ЗЕМУНА у 

пријавном обрасцу и обрасцу описа пројекта се позвао на област пројекта: хуманитарни и 

други програми који искључиво и непосредно следе јавне потребе градске општине Земун, 

која није предвиђена расписаним Јавним конкурсом. 

6. Подносилац пријаве „НАЦИОНАЛНА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

СРБИЈЕ“ није доставио образац Пријавни образац и биографију координатора пројекта и 

кључних стручњака. 

  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: СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА У 

ЗАЈЕДНИЦИ“. 

                        

                                    Председник Комисије 

                           Владимир Костић  

http://www.zemun.rs/

