
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

IX-01- 401-166 /2015 

Барајево, ул. Светосавска 2 

21.04.2015. 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: 

 

 

 

 

- 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. 06-51/2014-24 од 30. 

децембра 2014. године средства која овим конкурсом опредељује Градска општина Барајево у укупном 



износу од 1.600,000,00 динара, (милион шест стотина 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  ,, 20 Децембар“- Вранић, под називом ,,Још једна година“ 

Укупан износ: 50.000,00 (педесет хиљада динара) 

 

2) пројекта Удружења  ,, Организација деца Барајева“, под називом ,, Златна сирена; 

рецитатори- Васкршње чаролије и мајска песничка сусретања“. 

Укупан износ: 50.000,00 (педесет хиљада динара) 

 

      3)  Пројекта Удружења ,,Организација деца Барајева“, под називом ,, Дечја недеља“ 
Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара) 

 

      4)    Пројекта удружења ,,Добровољно ватрогасно друштво Барајево“, под називом ,,Заштитимо           

животе и имовину“.  

             Укупан износ: 60.000,00 (шездесет хиљада динара) 

 

      5)   Пројекта удружења ,,Међу пријатељима“, под називом ,,Пружамо руку пријатељства уз 

културу“. 

             Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара) ; 

  

6) Пројекта удружења ,,Ф.А. Шумадија- Барајево“, Под називом „Да сачувамо и негујемо 

слике, игру и национална обележја  наших предака“. 

             Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара ) ; 

       

       7)  Пројекта удружења ,,Општинска организација инвалида рада Барајево“, под називом        

,,Помоћ инвалидима“. 

            Укупанј износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара ) ; 

        

        8)   Пројекта удружења „Пензионер“, под називом ,,Спорт за треће доба“. 

              Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине  )    динара; 

 

9) Пројекта удружења ,, РВИ  општине Барајево“, под називом ,,Подела школскаог прибора 

деци ратних војних инвалида као вид помоћи породицама истих“. 

               Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара ) ; 

 

       10)   Пројекта удружења ,, Организација бораца општине Барајево 1991.“, под називом ,,Подела 

школског прибора деци бораца, чланова организације бораца општине Барајево као вид помоћи 

породицама истих“. 

                Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара ) ; 

       

        11)  Пројекта удружења ,,Центар за едукацију-Горинка“, под називом „Летња школа 

сликарства-можеш ти то“. 

                 Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара ) ; 

 



         12)   Пројекта удружења ,,Центар за едукацију -Горинка“, под називом ,,сликарска колонија-

Слобода“. 

                  Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара ) ; 

 

13) Пројекта удружења ,,Нада за децу“, под називом ,,Помоћ деци“  

Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара ) ; 

 

         14)    Пројекта удружења ,,Удружење ратнних и мирнодопских војних инвалида“, под називом 

,,посета и пружање помоћи тешким ратним и мирнодопским војним инвалидима и корисницима 

породичне инвалиднине на територији општине Барајево“. 

                   Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара )  ; 

 

         15)    Пројекта удружења ,,Савез за терапију помоћу коња-јашимо заједно“ ,под називом ,, 

Волонтери без граница“. 

                   Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара ) ; 

 

         16)  Пројекта удружења ,, Савез за терапију помоћу коња-јашимо заједно“ ,под називом 

,,Коњима против болести зависности“. 

                    Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара ) ; 

  

 

         17)     Пројекта удружења ,, Савез за терапију помоћу коња-јашимо заједно“, под називом 

,,Инклузија рома-јашимо заједно“. 

                     Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара ) ; 

 

 

         18)    Пројекта удружења ,, Добро село“, под називом ,,Изградња четири темеља за бунгалове“ 

          Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара ) ; 

 

 

         19)    Пројекта удружења   ,,КУД-Вранић, под називом ,,Сећаш ли се оног сата“. 

                       Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара )  ; 

 

          

20) Пројекта удружења ,,КУД-Вранић, под називом ,,Отварам врата за новог брата“. 

                        Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара ) ; 

 

      

          21)   Пројекта удружења   ,,Савез потомака ратника Србије 1912.-1920. године“, под називом 

„Стазама српских ратника  од 1912.-1918.“  
                      Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара ) ; 

 

 

          22)    Пројекта удружења ,,Добро село“, под називом ,,Израда каталога-добро село“ 

                      Укупан износ: 30.000,00  (тридесет хиљада динара) 

 



23) Пројекта удужења ,, Удружење бораца НОР-а Г.О. Барајево“, под називом ,,Адаптација 

спомен собе посвећене НОР-у у дому културе у Баћевцу 

Укупан износ: 73.400,00 (седамдесет три хиљаде четири стотине динара ); 

 

 

24) Пројекта удружења ,, Удружење бораца НОР-а Г.О. Барајево“, под називом ,,Набавка 

венаца и цвећа за спомен обeлежја и посете умрлим борцима“ 

Укупан износ: 15.000,00 ( петнаест хиљада динара) 

 

 

 

  ОДБАЦУЈЕ СЕ као неблаговремена пријава удружења ,,Удружење пензионера општине 

Барајево“. 

 

 ОДБИЈА СЕ  пројекат удружења ,, Удружење бораца НОР-а Г.О. Барајево“, под називом ,, 

Катастар спомен обележја из периода НОР-а на подручју општине Барајево“.Одељење за привреду 

и друштвене делатности Г.О. Барајево  је током 2009. године, извршило  евидентирање спомен 

обележја, спомен плоча и скулптуралних дела на територији општине Барајево. Направљени 

регистар  садржи податке који се односе на : назив спомен обележја, локацију, датум постављања, 

број решења, повод постављања, старалац, физичке карактеристике ( димензије, материјал) и опис 

стања. Сходно горе наведеним подацима Комисија је закључила да је непотребно правити нови 

попис спомен облежја из разлога што се у постојећем налазе сви релевантни подаци који су 

доступни НОР-у Барајева. 

 

 

 

 

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.16 од 02.04.2015.) 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. с.р. 


