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Б а р а ј е в о 
 
 
 
На основу члана 16. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација 
на територији градске општине Барајво („Службени лист града Београда“ бр 26/20014 
од 28.03.2014.год.), конкурсна Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за 
финансирање пројеката невладиних организација из буџета градске општине Барајево, 
на седници одржаној 05.06.2014. године, донела је: 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
 

о избору пројеката невладиних организација које се финансирају из буџета градске 
општине Барајево: 
 
 
 

1) „ КУД-Вранић“ 
 
       Назив пројекта: „Читај између редова“ 
 
Критеријуми за вредновање пројекта: 
 
-Усклађеност пројекта са захтевима конкурса, оцена 10 
-Остварени резултати невладине организације претходних година, оцена 10 
-Материјална и кадровска опремлјеност НВО, оцена 10 
-Одрживост пројекта, оцена 10 
-Сагласност са циљевима општинске стратегије , оцена 10 
 
Укупно поена 50  
 
Тражена средства: 97.000,00 динара 
Одобрена средства: 97.000,00 динара 
 
 
      2)“ Нада за децу“ 
 
       Назив пројекта: „Помоћ деци ометеној у развоју у домовима и помоћ социјално 
угроженим породицама“. 
 
    
 
Критеријуми за вредновање пројекта: 
 
-Усклађеност пројекта са захтевима конкурса, оцена 10 
-Остварени резултати невладине организације претходних година, оцена 10 



-Материјална и кадровска опремлјеност НВО, оцена 10 
-Одрживост пројекта, оцена 10 
-Сагласност са циљевима општинске стратегије , оцена 10 
 
Укупно поена 50  
 
Тражена средства: 48.000,00 динара 
Одобрена средства: 24.000,00 динара 
 
        
 

2) Удружење грађана“ Центар за едукацију- Горинка“ 
 
       Назив пројекта:“Дедовина-Културна баштина као уметничка инспирација“. 
 
 
Критеријуми за вредновање пројекта: 
 
-Усклађеност пројекта са захтевима конкурса, оцена 10 
-Остварени резултати невладине организације претходних година, оцена 5 
-Материјална и кадровска опремлјеност НВО, оцена 10 
-Одрживост пројекта, оцена 10 
-Сагласност са циљевима општинске стратегије , оцена 10 
 
Укупно поена 45  
 
Одобрена средства: 100.000,00 динара 
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