
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

VIII-01- 401-453 /2014 

Барајево, ул. Светосавска 2 

24.10.2014. године 

 

На основу члана 45. Статута градске општине Барајево (пречишћени текст) 

(''Службени лист града Београда'' број 30/2010 и 40/2013) и члана 17. Одлуке о 

начину финансирања пројеката невладиних организација на територији градске 

општине Барајево (''Службени лист града Београда'' број 26/2014) Председник 

градске општине Барајево, доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из  

буџета ГО Барајево у области: 

 

 

 

 

- активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и 

бизнис сектора; 

- развој локалне заједнице; 

-екологије, заштите животне средине и здравља грађана; 

- афирмисања људских и мањинских права; 

- програма за образовање; 

- програма за децу и омладину; 

- програма за стара лица; 

- афирмисања демократизације локалне средине; 

- развоја цивилног друштва; 

-социјално-хуманитарне активности (подршка социјално-угороженим грађанима, 

подршка  

 старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.); 

- културне баштине, неговања историјских тековина; 

- волонтерства; 

-заштите бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата; 

-заштите и помоћи лицима леченим од болести зависности; 

- активности пензионерских организација; 

- неформалног образовања; 

- афирмисање равноправности полова; 

- развој јавног информисања. 

 

 



 

 Из средстава предвиђених Одлуком o буџету градске општине Барајево, Бр. 06-

21/2014-160 од 27. јуна 2014. године средства која овим конкурсом опредељује 

Градска општина Барајево у укупном износу од 1.379,000,00 динара, (милион три 

стотине седамдесет девет хиљада) динара а по пројекту  у максималном  износу од 

80.000,00 (осамдесет хиљада динара),  финансирају се пројекти невладиних 

организација и то : 

 

1. пројекат удружења ,, “  ,,Општинска организација инвалида рада Барајево“, 

под називом ''СЈАЈ У ОЧИМА''.“ 

Укупан износ 80.000,00 (осамдесет хиљада ) динара. 

 

2. пројекат удружења ,, Удружење пензионера „Пензионер“, под називом 

,,БУДИ ДРУГ“. 

Укупан износ 80.000,00 ( осамдесет хиљада) динара. 

 

3 пројекат удружења ,, Фолклорни Ансамбл Шумадија“, под називом ,, 

РАСТИМО СА БОГАТСТВОМ СВОЈЕ КУЛТУРЕ, ОБИЧАЈА, ПЕСМЕ И 

ИГРЕ“.“ 

Укупан износ 80.000,00 (осамдесет хиљада) динара. 

 

 

4 пројекат удружења ,, Удружење ратних војних инвалида градске општине 

Барајево“, под називом ,,ПОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ДЕЦИ 

ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОПШТИНЕ 

БАРАЈЕВО“. 

Укупан износ 80.000,00 ( осамдесет хиљада ) динара. 

 

5 пројекат удружења ,,Организација бораца  општине Барајево 1991.“, под 

називом ,,ДОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ДЕЦИ ШЛАНОВА 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ БОРАЦА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 1991“. 

Укупан износ 80.000,00 (осамдесет хиљада) динара. 

 

6 пројекат удружења ,, Удружење бораца НОР-а Г.О: Бaрајево“, под називом   

„НАБАВКА ВЕНАЦА; ОБЛИЗАК БОРАЦА; КЊИГОВОДСТВЕНИ 

ТРОШКОВИ; АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА О БОРЦИМА КОСМАЈСКОГ 

ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА“. 

Укупан износ 41.900,00 ( четрдесет једна хиљада девет стотина) динара. 

 

 

 

ОДБИЈАЈУ СЕ као неосноване пријаве спортсксог удружења „Импулс плус“за 

пројекте: 

1) „Коњички спорт за све“. 

2) „Касом до здравља“ 

3) „Коњима против болести зависности“ 



 

Из разлога што је подносилац пријаве спортско удружење, члан спортског 

Савеза Барајево које по том основу остварује право за финансирање програма. 

При томе програми за чије финансирање је подносилац пријаве конкурисао су 

по својој садржини програми који се односе на подстицање и стварање услова 

за унапређење спорта за све, односно бављење грађана спортом, посебно деце, 

омладине, жена и особа са инвалидитетом који се сходно Одлуци о 

задовољавању потреба интереса грађана у области спорта на територији 

градске општоне Барајево финансирају сходно члану 4. и 7. наведене одлуке. 

 

 

 

 

 

 

 

II Одлуку објавити у Службеном листу града Београда 

 

 

.     о б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком о начину финансирања пројеката невладиних организација  на територији 

Градске општине Барајево (''Службени лист града Београда'' број 26/2014), чланом 

7. ст. 1.   прописано је да се финансирање пројеката врши на основу јавног 

конкурса. Јавним конкурсом за финансирање и суфинансирање пројеката 

невладиних организација  у области: 

- активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и 

бизнис сектора; 

- развој локалне заједнице; 

-екологије, заштите животне средине и здравља грађана; 

- афирмисања људских и мањинских права; 

- програма за образовање; 

- програма за децу и омладину; 

- програма за стара лица; 

- афирмисања демократизације локалне средине; 

- развоја цивилног друштва; 

-социјално-хуманитарне активности (подршка социјално-угороженим грађанима, 

подршка  

 старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.); 

- културне баштине, неговања историјских тековина; 

- волонтерства; 

-заштите бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата; 

-заштите и помоћи лицима леченим од болести зависности; 

- активности пензионерских организација; 

- неформалног образовања; 

- афирмисање равноправности полова; 



- развој јавног информисања. 

 (''Службени лист града Београда бр.80 од 24.10.2014.) прописни су услови и 

критеријуми за учешће на конкурсу. 

 

На образложени предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за 

финансирање пројеката невладиних оргнизација из буџета Градске општине 

Барајево, Председник градске општине Барајево одлучио је као у диспозитиву 

одлуке. 

 

 

Поука о правном средству:  против ове Одлуке може се изјавити приговор Већу 

Градске општине Барајево у року од 8 дана од дана достављања. 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК ГО БАРАЈЕВО 

                                                                                                   Бранка Савић. с.р. 

 

 

 

 


