
OПШТИНСКА УПРАВА ГО БАРАЈЕВО 
Одељење за привреду и друштвене делатности 
Комисија за оцену годишњих и посебних програма у области спорта 
 

 
ИЗВЕШТАЈ 

О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ 
И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У  2018. ГОДИНИ 

 
Укупан износ средстава по Одлуци о буџету ГО Барајево за 2018. годину ( „ Сл. 

Гласник  РС“ бр 105/2017 од 26.12.2017. године )  планиран за финансирање Програма 14. 
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ био је 10.110.000,00  динара и то за програмске 
активности: 
 

1301- 0001 
Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима 7.510.000,00  динара 

1301- 0002 Подршка предшколском и школском спорту                               2.600.000,00 динара 
 
На основу чл. 2.и 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у ГО Барајево у области спорта( „Сл.лист гарад 
Београда“ бр 7/2017) и чл. 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација 
на територији ГО Барајево (''Службени лист Града Београда'' број 26/2014), Веће ГО Барајево, 
донело је дана 06.11.2017. године О Д Л У К У о расписивању јавног позива и 
обавештења Спортском савезу Барајева и спортским организацијама о достављању  
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана  ГО Барајево у области 
спорта ( 06-61/2017-166 ) 

 
Јавни позив је расписан 06.11.2017.године и објављен на сајту ГО Барајево и 

огласној табли ГО Барајево. 
Своје апликације  послала су 23 носиоца програма са укупно 32 програма у 6 

области. 
· Комисија за оцену годишњих и посебних програма у области спорта којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији ГО Барајево, 
коју је именовао  Председник ГО Барајево ( решење број VII-03-66/2017), извршила је  
оцену програма  и  утврдила предлог одлуке о финансирању и доставила га Већу ГО 
Барајево на разматрање и доношење коначне Одлуке.  

У току оцењивања програма све спортске организације су позване да приступе 
преговорима, имајући у виду да су све својим буџетима предложиле већа средства у 
односу на расположива. 

Коначном одлуком Већа ( 06-12/2018- 205)  одобрени су годишњи програми за 
2018. годину спортским организацијама и одређен је износ новчаних средстава за 
реализацију наведених програма. 

На основу коначне Одлуке Већа сви носиоци програма су позвани да потпишу уговоре. 
Приговора на Одлуку Већа није било. 
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                 Укупно је расподељено 9.457.460,00 динара на програме из 6 области и Спортски савез 
Барајево.ФК Барајево су опредељена средства, али овај Клуб није потписао Уговор  због блокаде 
рачуна. Чланом 5. Правилника носилац програма не сме да има блокаду пословног рачуна у 
тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава 
на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.А ФК 
Барајево је непрекидно у блокади од 27.12.2017.године. 

 
Укупно су по овом позиву потписана 22 уговора  за 31 програм – од чега: 
  

· Рекреација – 4  програма 
· Такмичарски програми – 14 програма 
· Турнири – 7 програма 
· Предшколски и школски спорт – 3 програма 
· Едукација – 1 програм 
· Избор најбољих спортиста – 1 програм 
· Спортски савез Барајева – 1 програм 

 
 

Рекреација 927.786,00 
Такмичарски 4.450.550,00 
ССБ 1.189.124,00 
Турнири 570.000,00 
Школе 2.183.000,00 
Едукација 60.000,00 
Избор 75.000,00 

  
укупно 9.455.460,00 

 
 

 

 
 
Пре потписивања предлози уговора су достављени Општинском правобранилаштву и уз 

њихово мишљење упућени председнику ГО Барајево .  
Средства су преношена квартално по захтеву носилаца одобрених програма. У 

складу са потписаним уговорима носиоци програма су достављали кварталне и коначан 
извештај о реализацији програма за 2018. годину. Већина клубова је то одрадила на време 
и коректно. Проблем се појавио са Боксерским клубом „Чолаковић“, Средњом школом 
Барајево ,Омладинским фудбалским клубом Гунцати“ који су каснили са кварталним 
извештајима, односно допуњавањем правдајуће документације. Више пута им је 
указивано на пропусте и неодговорно понашање. Комисија сматра да је то одраз 
субјектиних проблема и нерешених ствари унутар тих организација. 
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Област: Рекреација 
У овој области реализована су 4 програма. Спортски савез Барајево није у 

потпуности искористио одобрена средства. Реализовао је 222.258,89 динара или 67,6%. 
Остала 3 програма су у потпуности оправдала утрошена средства. 

Највише средстава утрошено је на трошкове превоза- 30% и трошкове хонорара 
лица која учествују у реализацији програма – 16%. 

 
Област: Такмичарски програми 
У овој области реализовано је 14 програма ( од одобрених 15). И то: 6 програма у 

фудбалу и 8 програма у осталим спортовима. Укупна средства која су ови програми 
повукли су 4.450.550, динара. Клубови су се такмичили у лигама од првог до шестог 
ранга, са више или мање успеха. Сви су оправдали додељена средства, њихови извештаји 
су усвојени од стране Комисије. Котизације за учешће на такмичењима и чланске обавезе 
према надлежним савезима заједно са трошковима изнајмљивања простора покривају 30% 
утрошених средстава. 

У овој области финансирамо клубове ( Одбојкашки рекреативни клуб „Пионир“ и 
Стонотениски клуб Барајево) као типичне примере успешног рада са женском 
популацијом. 

 
Област: Спортски савез Барајево 
Као организацију од посебног значаја Градска општина Барајево финансира 

програма којим се финансира рад Спортског савеза Барајево. Овај део програма одобрен је у 
износу од 1.189.124,00 динара. Спортски савез је утрошио и оправдао 1.172.081,75 динара. 

Уз завршни извештај приложен је и извештај Ревизорске куће „Аудитор“ ( заведен на 
Писарници Органа управе под бројем II-02-401-116/2019). 

 
Област: Турнири 
По програмима за 2018. Годину одобрено је и финансирано 7 турнира ( 4 фудбалска, 
1 Стрељачког клуба, 1 Стонотениског клуба и 1 у организацији Спортског клуба 

„Сенсеи“). Осим турнира у Баћевцу сви турнири се традиционално одржавају годинама у 
стандарним терминима. За све турнире одобрено је 570.000,00 динара. Највише средстава је 
утрошено на трошкове обезбеђења и лекарске службе на такмичењима и набавке пехара, диплома 
и медаља, и куповину спортске опреме и реквизита. 

 
Област: Предшколски и школски спорт 
У овој области финансирана су 3 програма: ОШ „Павле Поповић“, Средња школа Барајево 

и ПУ „Полетарац“. Укупна одобрена средства за 2018. Годину 2.183.000,00 динара.  
Средња школа Барајево није повукла одобрене средства за 4. Квартал у износу од 

170.000,00 динара и уплатила је на рачун Буџета износ од 950,76 динара. Сва утрошена средства 
Школа је оправдала. 

ОШ „Павле Поповић“ из Вранића вратила је Буџету износ од 27.050,00 динара. Школа је у 
потпуности реаализовала предвиђени и одобрени програм и оправдала утрошена средства. 
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Област: Едукација 
Програм из ове области није реализован. Носилац програма био је Спортски савез 

Барајево. Вредност програма 60.000,00 динара. У свом извештају Спортски савез је навео да није 
било заинтересованих од стране клубова са територије Општине за ову врсту активности. 

 
Област: Избор најбољих спортиста 
Спортски савез Барајева традиционално сваке године организује избор најбољих 

спортиста. Вредност програма је 75.000,00 динара. Сва средства су наменски утрошена у 
предвиђеном износу. 

 
У доњој табели дат је преглед потписаних уговора са појединачним износима за сваки 

програм. 

    УГОВОРИ 
  PROGRAM Broj  odobreno 
1 Спортски клуб „Сенсеи“ II-02-401-214/2018  300.000,00 

2 Спортско риболовни клуб „Цверглан“ II-02-401-215/2018  103.500,00 

3 Одбојкашки и рекреативни клуб "ПИОНИР" II-02-401-216/2018  195.286,00 

4 Спортски савез Барајева- рекреација II-02-401- 217/2018 329.000,00 

5 Стонотениски клуб Барајево II-02-401-218/2018  445.280,00 

6 Боди билдинг и фитнес клуб "Бим џим" II-02-401-219/2018  326.370,00 

7 Бокс клуб "Чолаковић“ II-02-401-220/2018  316.000,00 

8 Кошаркашки клуб "Барајево" II-02-401-221/2018  430.100,00 

9 Кошаркашки клуб "Бамби-Барајево" II-02-401-223/2018  346.610,00 

10 Стрељачки клуб Барајево II-02-401-222/2018  354.730,00 

11 Баћевачки спортски клуб 1926 II-02-401-225/2018 354.200,00 

12 Фудбалски клуб Барајево нема 0,00 

13 Кајак клуб „Барајево“ II-02-401-224/2018  240.350,00 

14 Фудбалски клуб Лисовић 1977 II-02-401-226/2018 341.550,00 

15 Одбојкашкии рекреативни клуб „Пионир“ II-02-401-216/2018  336.490,00 

16 Фудбалски клуб „Борац“ Арнајево II-02-401-228/2018 240.350,00 

17 Фудбалски клуб Велики Борак II-02-401-229/2018 247.940,00 

18 Фудбалски клуб Гунцати II-02-401-230/2018 235.290,00 

19 Фудбалски клуб Бељина II-02-401-227/2018 235.290,00 

20 Спортски савез Барајево II-02-401- 217/2018 1.189.124,00 

21 
Стонотениски клуб Барајево 
Ивањдански турнир 

II-02-401-218/2018  90.000,00 

22 Стрељачки клуб Барајево Турнир II-02-401-222/2018  60.000,00 

23 
Баћевачки спортски клуб 1926 
Турнир за млађе категорије 

II-02-401-225/2018 50.000,00 

24 
Фудбалски клуб „Борац“ Арнајево 
Турнир "Петар Маснец" 

II-02-401-228/2018 30.000,00 

25 Спортски клуб „Сенсеи“12. КУП II-02-401-214/2018 50.000,00 
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26 Фудбалски клуб "Лисовић 1977" 
Ноћни турнир у малом фудбалу" 

II-02-401-226/2018 150.000,00 

27 Фудбалски клуб "Лисовић" 
Турнир Мељак 

II-02-401-226/2018 140.000,00 

28 Основна школа „Павле Поповић“ Вранић II-02-401-232/2018  993.000,00 

29 Предшколска установа „Полетарац“ II-02-401-233/2018  600.000,00 

30 Средња школа Барајево II-02-401-234/2018  590.000,00 

31 Спортски савез Барајево - едукација II-02-401- 217/2018 60.000,00 

32 Спортски савез Барајево - избор II-02-401- 217/2018 75.000,00 

      9.455.460,00 
*Табела са прегледом потписаних уговора и одобрених средстава у 2018. Години* 

 
 

  
Закључак: 
 
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  Подршка  предшколском и школском спорту је 

реализована са  89,5% у односу на одобрена средства и потписане уговоре. 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским рганизацијама, удружењима 

и савезима је реализована са 94,4% у односу на одобрена средства и потписане уговоре. 
 
 
Припремила 
Мирјана Јаковљевић                                                                     За     КОМИСИЈУ 
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