
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
VIII-01- 401-391 /2014 
Барајево, ул. Светосавска 2 
01.09.2014. 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 
120.000,00 (стотину двадесет хиљада динара),  финансирају се пројекти 
невладиних организација и то : 
 

1. пројекат удружења ,,Удружење српских ратних ветерана Барајево“, под 
називом ,,ФОРМИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА О ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА СА 
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО (и обилазак њихових породица).“ 
Укупан износ 120.000,00 (сто двадесет хиљада ) динара. 

 
2. пројекат удружења ,,Нада за децу“, под називом ,,ПОМОЋ ДЕЦИ У 

ПОПЛАВЉЕНИМ ПОДРУЧЈИМА; ПОМОЋ ДЕЦИ ОМЕТЕНОЈ У РАЗВОЈУ У 
ДОМОВИМА; ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА“. 
Укупан износ 75.000,00 (седамдесет пет хиљада) динара. 

 
3. пројекат удружења ,,Организација деца Барајева“, под називом ,,ДЕЧЈА 

НЕДЕЉА“. 
Укупан износ 104.000,00 (сто четири хиљада) динара. 
 

4. пројекат удружења ,,Међу пријатељима“, под називом ,,ЗДРАВЉЕ НА 
ТАЦНИ“. 
Укупан износ 100.000,00 (сто хиљада ) динара. 

 
5. пројекат удружења ,,Удружење пензионера општине Барајево“, под 

називом ,,ПРОЈЕКАТ ОЛИМПИЈАДА ЗДРАВЉА, СПОРТА И КУЛТУРЕ 
УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО“. 
Укупан износ 120.000,00 (сто двадесет хиљада) динара. 

 
6. пројекат удружења ,,Удружење 20. децембра Вранић“, под називом 

,,ДЕВЕТСТО ЧЕТРНАЕСТА“. 
Укупан износ 70.000,00 (седамдесет хиљада) динара. 

 
7. пројекат удружења ,,Културно уметничко друштво Варнић“, под називом 

,,СВУДА ПОЂИ, КУЋИ ДОЂИ“. 
Укупан износ 120.000,00 (сто двадесет хиљада) динара. 

 
8. пројекат удружења ,,Центар за едукацију Горинка“, под називом 

,,ДЕДОВИНА, КУЛТУРНА БАШТИНА КАО УМЕТНИЧКА ИНСПИРАЦИЈА“. 
Укупан износ 116.000,00 (сто шеснаест хиљада) динара. 

 
 



ОДБАЦУЈУ СЕ као непотпуне пријаве, на основу члана 12. Одлуке о начину 
финансирања пројеката невладиних организација на територији градске општине 
Барајево („Службени лист града Београда бр. 26/14“),следећих удружења: 
 

1. „ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛ ШУМАДИЈА“ 
2. „САВЕЗ ПОТОМАКА РАТНИКА СРБИЈЕ 1912-1920“ 

 
ОДБИЈАЈУ СЕ као неосноване пријаве  
 

1. „ПРОЈЕКАТ РАДА СОЦИЈАЛНИХ АКТИВНОСТИ ЦК БАРАЈЕВОЗА 2014. 
ГОДИНУ. 

2. „ПРОЈЕКАТ АКЦИЈА ДАВАЊА КРВИ У 2014 ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО“ 

3. „ПРОЈЕКАТ РАДА ОМЛАДИНСКЕ ТЕРЕНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 
БАРАЈЕВО ЗА 2014 ГОДИНУ“ 

4. „ПРОЈЕКАТ РАДА ОПШТИНСКЕ ВИШЕНАМЕНСКЕ ТЕРЕНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦК 
БАРАЈЕВА ЗА 2014. ГОДИНУ. 

 
Из разлога што је Законом о Црвеном крсту Србије (''Службени гласник РС'' број 

107/2005) чланом 1. прописано да је Црвени крст Србије хуманитарна, независна, 
непрофитна и добровољна организција основана за територију Републике Србије и 
саставни је део Друштва Црвеног крста Србије и Црне Горе. Ставом 2. истог члана је 
прописано да Црвени крст Србије врши јавна овлашћења утврђена законом , која 
овлашћења су прецизирана у члану 7. закона. Чланом 13. закона је регулисано 
финансирање Црвеног крста у вршењу овлашћења из члана 6. и 7. овог закона. 
Сходно наведеним одредбама закона Црвени крст Србије-Црвени крст Барајево, 
као подносилац пријаве за финансирање пројеката,  није невладина организација, 
те из тих разлога нема законског основа за доделу средства из буџета ГО Барајево 
по основу расписаног јавног конкурса за финансирање и суфанансирање пројеката 
невладиних организација (''Службени лист града Београда'' број 68/14) 
 
 
ОДБАЦУЈЕ СЕ као неоснована пријава, на основу члана 2. Одлуке о начину 
финансирања пројеката невладиних организација на територији градске општине 
Барајево („Службени лист града Београда бр. 26/14“), удружења: 
„ ЖЕНСКО УДРУЖЕЊЕ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА“ 
 
 
 
 
 
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 (''Службени лист града Београда од 
05.09.2014.) 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. 

 
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. 


