
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

VIII-01 бр. 401-316 /2015 

Барајево, ул. Светосавска 2 

12.06.2015. 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  који су усмерена ка унапређењу безбедности 

саобраћаја на путевима на подручју градске општине Барајево 

који се финансирају из буџета ГО Барајево  

 

 

 

I Из средстава предвиђених Одлуком  о првом ребалансу буџета Градске 

општине Барајево за 2015. годину, број: 06-5/2015-220 од 27. марта 2015. године, 

финансирају се пројекти у области активности које су усмерене ка унапређењу 

безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Барајево у 

укупном износу од 1.619.854,00 динара ( словима: милион шест стотина деветнаест 

хиљада осам стотина педесет четири) динара, појединачно за: 

 

1. пројекат  О.Ш. ''Кнез Сима Марковић'' из Барајева у износу од  961.380,00 динара 

(девет стотина шездесет једна хиљада триста осамдесет ) динара; 

 

2. пројекат  О.Ш. ''Павле Поповић'' из Вранића у износу од 658.474,00 динара  

(словима: шест стотина педесет осам хиљада четири стотине седамдесет четири 

динара. 

 

 

II Одлуку објавити у Службеном листу града Београда и на интернет 

страници ГО Барајево.  

 

 

.     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 у области 

активности које су усмерене ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на 

подручју Градске општине Барајево (''Службени лист града Београда'' број 24/2015) 

прописни су услови и критеријуми за учешће на конкурсу.. 

 

На образложени предлог Комисије за спровођење и расписивање конкурса 

за доделу средстава за пројекат безбедности саобраћаја  Председница градске 

општине Барајево одлучила 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. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА ГО БАРАЈЕВО 

Бранка Савић. с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

доставити: 

 

- у предмет 

- О.Ш. ''Кнез Сима Марковић'' из Барајева 

- О.Ш. ''Павле Поповић'' из Вранића 

- Комисији, 

- Одељењу за финансије 


