
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
VIII-01 бр. 401-238 /2014 
Барајево, ул. Светосавска 2 
10.06.2014. 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 
 

 
I Из средстава предвиђених Одлуком о измени Одлуке  привременом  
финансирајњу  буџета Градске општине Барајево за период од 01.01.2014. -
30.06.2014. године, број: 06-14/2014-66 од 30. априла 2014. године, финансирају се 
пројекти невладиних организација у укупном износу од 221.000,00 динара ( 
словима: две стотине двадесет и једна хиљада) динара, појединачно за: 
 
1. пројекат '' ЧИТАЈ ИЗМЕЂУУ РЕДОВА''  чији је носилац  КУЛТУРНО 
УМЕТНИЧКО ДРУШТВО ''ВРАНИЋ'' у износу од 97.000,00 (деведест седам 
хиљада) динара; 
 
2. пројекат ''ПОМОЋ ДЕЦИ ОМЕТЕНОЈ У РАЗВОЈУ У ДОМОВИМА И ПОМОЋ 
СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА'' чији је носилац Удружење ''НАДА 
ЗА ДЕЦУ'' у износу од 24.000,00 (двадесет четири хиљаде) динара; 
 
3. пројекат ''ДЕДОВИНА-КУЛТУРНА БАШТИНА КАО УМЕТНИЧКА 
ИНСПИРАЦИЈА'' чији је носилац Удружење ''ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ-
ГОРИНКА'' у износу од 100.000,00 (стотину хиљада) динара. 
 
 
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 (''Службени лист града Београда'' број 43/2014) прописни 
су услови и критеријуми за учешће на конкурсу.. 
 
На образложени предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за 
финансирање пројеката невладиних оргнаизација 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. 

 
 

 


