
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

IX-01- 401-493 /2015 

Барајево, ул. Светосавска 2 

14.09.2015. 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: 

 

 

 

 

- програма за стара лица; 

- активности пензионерских организација; 

. 

 

 

 

 Из средстава предвиђених Одлуком o буџету градске општине Барајево, Бр. . 06-24/2015-264 од 25. 

августа 2015. године средства која овим конкурсом опредељује Градска општина Барајево у укупном 

износу од 300,000,00 динара, (три стотине хиљада динара) а по пројекту  у максималном  износу од 

100.000,00 (сто хиљада динара),  финансирају се пројекти невладиних организација и то : 

 

 

1)  пројекта Удружења  ,, Пензионер“, под називом ,,Пакет за пензионера“ 

Укупан износ: 80.000,00 (осамдесет хиљада динара) 

 

     2)     пројекта Удружења  ,, Удружење пензионера општине Барајево“, под називом ,,Упознајмо     

могућност рада на рачунару, коришћење интернета  и скајпа “. 

Укупан износ: 100.000,00 (сто хиљада динара) 

 

      3)  пројекта Удружења  ,, Удружење пензионера општине Барајево“, под називом ,,Олимпијада 

спорта, здравља и културе пензионера општине Барајево за 2015 г.“. 
Укупан износ: 100.000,00 (сто 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  у области: 

- програма за стара лица; 

- активности пензионерских организација; 

(''Службени лист града Београда бр.49 од 01.09.2015.) 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.  


