
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
VIII-01 бр. 401-251 /2014 
Барајево, ул. Светосавска 2 
24.06.2014. 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, у области активности које се односе на подстицање и 
развој пољопривредне делатности у области сточарства  

 
 
I Из средстава предвиђених Одлуком о измени Одлуке о 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, финансира се 
пројекат невладине  организације у области пољопривреде за активности које се 
односе на подстицање и развој пољопривредне делатности у области сточарства у 
укупном износу од 247.039,00 (две стотине четрдесет седам хиљада и тридесет 
девет)    динар и то : 
 
1. пројекат ''ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ МАТИЧЕЊА НЕУМАТИЧЕНИХ 
ГРЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО''.  чији је носилац Удружење 
пољопривредника, узгајивача стоке и живине-Барајево из Бождаревца, ул. 
Београдског батаљона бр. 21. 
 
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 подстицање и 



развој пољопривредне делатности у обласри сточарства (''Службени лист града 
Београда'' број 46/2014) 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. 

 
 

 


