
З А П И С Н И К 

са 2. седнице Комисије за спровођење јавног конкурса за доделу буџетских 

средстава ради реализације пројеката у циљу јачања 

образовне структуре чланова пољопривредних газдинстава 

на територији Градске општине Барајево 
 

 

2.  седница Комисије за спорвођење јавног конкурса за доделу буџетских 

средстава ради реализаиције пројекта у циљу јачања образовне структуре 

пољопривредних газдинстава на територији Градске општиен Барајево, одржана је 

18. новембра 2015. године са почетком у 11 часова.  

 

Седници су присуствовали: председник Комисије- Саша Пајовић, члан -

Саша Ристовић,  члан - Небојша Јовичић. Стручне и административне послове 

Комисије обавља Гордана Нешић, начелница Одељења за друштвене делатности и 

правну помоћ. 

 

Председник Комисије Саша Пајовић отворио је седницу, констатова да 

постоји кворум за рад и предложио следећи: 

 

Дневни ред: 

 

1. усвајање записника са 1. седнице Комисије 

2. отварање пријава учесника конкурса 

3. разматрање пријава 

4. предлог одлуке 

5. разно 

 

Након тога предложени дневни ред је стављен на гласање. Предложени дневни 

ред Комисија је усвојила једногласно. 

 

1. тачка. 

 

По првој тачки дневног реда председник и  чланови Комисије нису имали 

примедбе, па је записник са 1. седнице једногласно усвојен. 

 

2. тачка. 

 

По другој тачки дневног реда председник Комисије је упознао Комисију да је рок 

за подношење пријава по јавном конкурсу истекао 12. новембра и да је поднета 

само једна пријава и то пријава ''Средње школе'' Барајево. Потом је приступио 

отварању пријава и констатовано је следеће: 

 

да је пријава благовремена и потпуна, односно да су уз пријаву приложена сва, по 

конкурсу, тражена докуметна и то: 

-пријавни образац, 



-фотокопија ПИБ-а, потврде о извршеној регистрацији , 

- изјава о тачности података наведених у пријави и 

- биографија координатора пројекта и 

-образложени текст пројекта. 

 

3. тачка 

 

По трећој тачки дневног реда чланови Комисије су анализирали пројекат Средње 

школе, оценили да је у свему у складу са циљем конкурса –јачањем образовне 

структуре чланова пољопривредних газдинстава, на начин да ће се пројекат 

рализовати кроз помоћ пољопривредним газдинствима чија деца ће похађати 

средњу пољопривредну школу и то кроз: 

 

- набавку садница воћа, 

- набавку садница винове лозе, стубова и жице за наслон, 

- набавку фолије и опреме за платенике, 

- набавку кошница и ројева пчела 

 

Самим пројектом обезбедиће се средства за школовање и почетак бављења 

пољопривреном производњом за ученике у следећим областима: 

 

- једном ученику обезбедиће се саднице; 

      - једном ученику обезбедиће се кошнице; 

      - за три ученика обезбедиће се фолије и конструкције за пластенике 

 

Комисија је констатовала да је тражени износ за трошкове комисије (контроле и 

изласка на терен) од 55.000,00 динара превисоко постовљан и да су реални 

трошкови за те намене 25.000,00 динара. 

 

Потом је Комисија  приступила вредновању пројекта према следећим 

критеријумима и то: 

- значај пројекта са становишта јавног  интереса      10 бодова, 

 

- остварени резултати  претходних година                   5 бодова, 

 

 

- материјална и кадровска опремљеност                     10 бодова 

 

- одрживост пројекта                                                      10 бодова 

 

 

- саглсност са циљевима општинске стратегије          10 бодова 

-  

- број ученика заинтересованих за бављење 

пољопривредном  производњом            6  бодова 

                                            Укупно:            51 бодова 



 4. тачка: 

 

Пошто је пројекат од максималних 60 бодова оцењен са 51-им бодом, након 

разматрања поднете пријаве, председник Комисије је предложио, а Комисија 

једногласно усвојила следећи: 

 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 

 

о избору пројеката  у циљу јачања образовне структуре чланова пољопривредних 

газдинстава на територији Градске општине Барајево,и то: 

 

пројекта СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАРАЈЕВО  ''ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ЗА 

ШКОЛОВАЊЕ ДЕЦЕ У СРЕДЊОЈ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ''  

 

и финансирању пројекта из буџета Градске општине Барајеву у укупном износу од 

570.000,00 (словима: петстотина седамдесет хиљада) динара и то за:  

 

- набавку садница воћа у износу од 40.000,00 (четрдесет хиљада) динара; 

-  набавку фолија, конструкција и опрема за пластенике у износу од 

405.000,00 (четири стотине пер хиљада) динара; 

- кошница и ројева у износу од 100.000,00 (стотину хиљада) динара; 

- трошкове комисије (контрола и излазак на терен) у износу од 25.000,00 

(двадесет пет хиљада) динара  

 

5. тачка. 

По петој  тачки дневног реда није било дискусије, па је предсдник Комисије 

закључио седницу у 13. часова. 

 

Комисије за спровођење јавног конкурса за доделу буџетских 

средстава ради реализације пројеката у циљу јачања 

образовне структуре чланова пољопривредних газдинстава 

на територији Градске општине Барајево 

 

IX-01 број 06-40/2015 од 18. новембра 2015. године 

 

____________________________________ 

Саша Пајовић, председник с.р. 

 

_____________________________________ 

Саша Ристовић, члан с.р. 

 

_______________________________________ 

Небојша Јовичић, члан с.р. 

 




