
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
IX-01 бр. 401-611 /2015 
Барајево, ул. Светосавска 2 
03. новембра, .2015. године 
 
На основу члана 45. Статута градске општине Барајево (пречишћени текст) 
(''Службени лист града Београда'' број 30/2010 и 40/2013)  и члан 4. и 6.  Одлуке о 
расписивању јавног позива за финансирање из буџета Градске општине Барајево 
пројеката у циљу јачања образовне структуре чланова пољопривредних 
газдинстава на територији Градске општине Барајево  IX-01 бр. 401-605/2015 од 
30.10.2015. године,   Комисија за споровођење јавног конкурса за доделу буџетских 
средстава ради реализације пројекта у циљу јачања образовне структуре чланова 
пољопривредних газдинстава на територији Градске општине Барајево,  расписује: 
 
 

К О Н К У Р С 
ЗА 

 
 
доделу буџетских средстава Градске општине Барајево  установама (организованим 
у складу са Законом о јавним службама ''Службени глсник РС'' број: 42/91 и 71/94) 
које обављају делатност предшколског, основног и средњег образовања и 
васпитања на територији Градске општине Барајево у у циљу јачања образовне 
структуре чланова пољопривредних газдинстава на територији Градске општине 
Барајево 
 
1.КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ  УЧЕСНИК КОНКУРСА ТРЕБА ДА ИСПУНИ  
 
На конкурсу може да учествује Установа  :  
 
- која је регистрована у складу са  законом  
-  која  пројекат реализује на територији Градске општине Барајево,   
-  која  је директно одговорно за припрему и извођење програма: :  
- која нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама 
социјалног осигурања:   
 
2.ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ и 
СУФУНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  
 
У складу са Одлуком о трећем ребалансу буџета ГО Барајево за 2015. годину број 
06-24/2015-264 од 25.08.2015. године,   године средства која овим конкурсом 
опредељује Градска општина Барајево су у укупном износу од 600.000,00  динара, 
(шест стотина хиљада динара). 



 
3.РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРОЈЕКТА :  
Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати у периоду од 01.11.2015. 
године па до 31.12.2015. године. 
 
 
4.ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА 
ДОСТАВИТИ  
 
Пријава се подноси на обрацу'' Пријава за финансирање пројеката у циљу обуке, 
подстицања и унапређења сопствене пољопривредне производње младих 
пољопривредника'' који образац ће бити саставни део јавног конкурса.  
 
Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију : 
 
-пријавни образаца за конкурс ( садржи опис пројекта и буџета пројекта), 
-биографију координатора пројекта и кључних сарадника, 
- изјаву да су подаци наведени у пријави тачни, 
-решење о пореском индетификационом броју (фотокопија ПИБ-а) 
 
 
 
5.НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС  
 
Пријава са обавезном кокурсном документацијеом, доставља се у затвореној 
коверти са назнаком ''Пријава по јавном конкурсу за  финансирање пројеката 
јачања образовне структуре чланова пољопривредних газдинстава на територији 
Градске општине Барајево'' са назнаком  ''не отварати'' Комисији, преко писарнице 
Општинске управе или поштом на адресу  Градска општина Барајево, Светосавска 
бр. 2, 11460 Барајево. 
 
Конкурсна документација се може преузети са интернет старанице Градске 
општине Барајево. 
 
Лице задужено за контакт и додатне информације у вези услова конкурса је Саша 
Пајовић, тел. 069 8756 114. 
 
 
6.РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О 
ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА  
 
 
1.Рок за подношење пријаве и предлога  пројекта на овај јавни конкурс је 8 дана од 
дана објављивања јавног конкурса на интернет страници Градске општине 
Барајево. 
 



 
Критеријуми за доделу средстава су:  
 
 
Ред  
број 

 
КРИТЕРИЈУМИ 

Број  
поена 

 
1. 

Значај пројекта са становишта јавног интереса  
5-10 

 
2. 

Остварени резултати  претходних година  
5-10 

 
3. 

Материјална и кадровска опремљеност  5-10 

4. Одрживост пројекта 5-10 
5. Сагласност са циљевима  општинске стратегије 5-10 
6. Број ученика заинтересованих за бављење 

поњопривредном производњом  
5-10 

 
Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати. 
 
О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник и сачињава 
предлог одлуке о избору пројеката и исте доставља Председнику Градске општине 
Барајево у року од 10 (десет)   дана од дана закључења конкурса. 
 
Одлука о избору  пројеката којима се из буџета  Градске општине Барајево 
додељују средства Председник Градске општине Барајево доноси у року од 5 дана 
од дана пријема  предлога одлуке конкурсне комисије.  
 
 
7. ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА 
 
 Јавни  конкурс се објављује  на званичној интернет презентацији Градске општине 
Барајево. 
 
 

Комисија : 
 

Председник Саша Пајовић  с.р 
___________________________________ 

 
Члан Саша Ристовић  с.р. 

___________________________________ 
 

Члан Небојша Јовичић  с.р. 
__________________________________ 

 
 


