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ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН 

ПРЕДСЕДНИК 
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Земун, Магистратски трг 1 

 

На основу 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) и члана 37. став 1. тачка 11. Статута Градске 

општине Земун (''Сл. лист града Београда'', бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), 

председник Градске општине Земун, расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН 

 

Право на коришћење средстава имају удружења која програм и пројекат реализују 

на територији Града Београда, односно  у интересу грађана Градске општине Земун. 

Подносилац предлога програма може бити удружење регистровано у Агенцији за 

привредне регистре у складу са Законом о удружењима ('' Сл. гласник РС'', бр.51/09, 99/11-

др. закони и 44/18-др. закон) које сагласно одредбама свог оснивачког акта и статута, 

остварује циљеве у области саобраћаја, док партнери у реализацији пројекта могу бити 

правна лица. 

Средства за финансирање/суфинансирање програма и пројеката планирана су 

Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2022. годину у оквиру Управе, Раздео 3, Глава 

3.3, Програм 9 - Основно образовање и васпитање, Пројекат 2003-4004- Заштита и 

безбедност деце, функционална класификација 960- Помоћне услуге у образовању, 

економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, извор финанисирања 

01  - Општи приходи и примања буџета. 

Под програмима удружења који се финансирају/суфинансирају из буџета Градске 

општине Земун, подразумева се програм у области:  

 

 - безбедност учесника у саобраћају (унапређењa безбедности саобраћаја који 

обухвата промоцију значаја употребе сигурносних система). 

 

 Укупан износ средстава опредељених за финансирање/суфинансирање програма и 

пројеката из области безбедност учесника у саобраћају је 1.000.000,00 динара, а максимална 

вредност средстава која се могу определити за финансирање/суфинансирање једног 

програма/пројекта је 1.000.000,00 динара. 

 

Програми/пројекти   морају бити реализовани најкасније до 31. децембра 2022. 

године. 

 

Подносиоци пријаве достављају следећу документацију: 

- пријавни образац 

- образац описа програма и пројекта 



- образац буџета  

- образац плана активности; 

- оверену фотокопију Статута, у случају да се оснивачки акт не налази на званичном 

сајту регистрационог органа 

- позитивне референце (уколико их има, писма препоруке, писма подршке...) 

- изјава подносиоца пријаве или извод из банке да рачун подносиоца пријаве није у 

блокади 

- писану изјаву да ће додељена средства бити наменски утрошена; 

- писану изјаву и уговор о партнерству; 

- биографију координатора пројекта и кључних стручњака. 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, пријаве послате на други начин ( факсом или 

ел. путем) или достављене на друге адресе, као и пријаве које нису у складу са условима 

јавног конкурса неће бити разматране. 

 

Поступак јавног конкурса спроводи се сходном применом Одлуке о начину, 

мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката 

удружења („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20). 

Комисија за избор и праћење реализације пројеката удружења у области  

безбедности у саобраћају на територији Градске општине Земун, коју решењем именује 

председник Градске општине Земун ће прегледати приспеле програме/пројекте и извршити 

проверу испуњености услова за учешће на конкурсу као и вредновање истих, у складу са 

условима и критеријумима конкурса. 

Комисија ће утврдити Листу вредновања и рангирања пријављених програма и 

пројеката удружења за финансирање из  буџета Градске општине Земун у прописаном року. 

 

Пријаве на јавни конкурс се подносе Комисији са конкурсном документацијом у 

року од 15  дана од дана објављивања јавног конкурса, односно од 01. септембра, а 

закључно са 15. септембром 2022. године. Пријаве послате поштом морају носити жиг са 

датумом, најкасније 15. септембар 2022. године.  

 

Пријава се  доставља у једној запечаћеној пошиљци, на адресу: Град Београд, 

Градска општина Земун – Комисија за избор и праћење реализације пројеката удружења у 

области  безбедности у саобраћају на територији Градске општине Земун, 11080 Земун, ул. 

Магистратски трг бр. 1. 

 

Предња страна коверте мора садржати следећи текст:  

 

„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2022. ГОДИНУ - НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

На полеђини коверете : 

Назив и адреса подносиоца пријаве. 

 

За додатне информације на располагању је број телефона: 011/ 3778-555, сваког 

радног дана од 8 до 15 часова.  

 

У Земуну, 01.09.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                   Гаврило Ковачевић, с.р. 


