
На основу Одлуке о покретању поступка финансирања програма, оносно 

пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана  у Градској општини 

Барајево у области спорта, број: VII-03-401-169/2017, od 03.03.2017. године, као и 

на основу члана 2. и 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и нтереси грађана у Градској општини Барајево у области 

спорта, (,,Службени лист Града Београда“ број 7/2017), Председник ГО Барајево 

дана 07.03.2017.године расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ 

ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У  2017. 

ГОДИНИ 

 

 Предмет јавног конкурса је учешће Градске општине Барајево у 

финансирању и суфинансирању програма којима се задовољавају потребе  и 

нтереси грађана у Градској општини Барајево у области спорта средствима из 

буџета Градске општине Барајево за 2017. Годину.  

 

 Средства се додељују за програме организација у области спорта који ће се 

реализовати до 31.12.2017. године за задовољење потреба и интереса грађана у 

складу са чл. 3 став 1. тачка 1. Правилника о одобравању и финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у ГО Барајево у области спорта 

( у даљем тексту: Правилник). 

Укупан износ средстава по Одлуци о буџету ГО Барајево за 2017. годину ( „ 

Сл. Гласник  РС“ бр 138/2016)  планиран за финансирање програма у области 

спорта  по овом конкурсу 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 конкурсу могу да учествују организације из области спорта- носиоци 

програма које испуњавају критеријуме из члана 4. и 5. Правилника. Остали услови 

за подносиоце програма прописани су истим Правилником. 

У односу на програме везане за организоване ваннаставне спортске 

активности ученика кроз школске спортске секције, школска спортска удружења и 

екипе, организовано физичко васпитање деце предшколског узраста кроз игру и 

спортске активности, као и у односу на обављање стручног рада у спорту, 

предшколске установе и школе имају статус организација у области спорта, у 

складу са законом. 

           Критеријуми одобравања програма и доделе средстава, документација која 

се уз  предлоге подноси, начин одобравања програма и доделе средстава, извештај 

о реализацији програма и контрола реализације одобрених програма, утврђени су 

Правилником. 



 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 именује Председник ГО Барајево, врши оцену програма и утврђује 

предлог одлуке о финансирању. Коначну одлуку о програмима који ће се 

финансирати из средстава буџета ГО Барајево за 2017. годину доноси Веће ГО 

Барајево. 

  

Потребе грађана из члана 2. став 1. тач. 1), 2) и 6) Правилника имају 

приоритет при избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области 

спорта у ГО Барајево, односно други програми могу бити одобрени тек након што 

се задовоље потребе грађана из члана 2. став 1. тач. 1), 2) и 6) Правилника.  

 

 Образац предлога програма  и документација која се доставља уз предлог 

програма морају бити у потпуности попуњени и достављени у три примерка, с тим 

да образац предлога програма треба бити достављен и  у електронској 

форми(ЦД/флеш). 

Сва обавезна и пратећа документација, као и компакт диск или флеш 

меморија морају бити достављени Општинском већу у једној запечаћеној 

коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, 

препорученом поштом, куриром или лично на адресу  

Градска општина Барајево, Светосавска 2 , 11460 БАРАЈЕВО 

Са напоменом „ НЕ ОТВАРАТИ – јавни конкурс“ 

У складу са чланом 4. Правилника, предлоге годишњих програма све 

организације у области спорта  и које имају статус организације у области спорта, у 

складу са законом о спорту,  достављају Спортском савезу Барајева, адреса: 

Миодрага Вуковића 2, Барајево, који их обједињује у јединствен програм. 

            Када предлог програма подноси Спортски савез Барајево, обједињено за свој 

програм и програме организација у области спорта, предлог програма треба да буде 

поднет засебно за сваког носиоца програма, уз подношење збирног прегледа свих 

предлога према носиоцима програма. 

 Конкурсна документација и обрасци могу се пронаћи на сајту ГО Барајево и 

одштампати, или их лично преузети у канцеларијама Одељења за привреду и 

друштвене делатности ГО Барајево. 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављиваља Конкурса у 

„Службеном листу града Београда“. 

 Лице задужено за контакт и све информације: Миливоје Радовановић, 

самостални саветник на пословима образовања, културе и спорта ГО Барајево, 

8302-115, лок. 251; 064 273-6609.  

 Јавни Конкурс се објављује у „Службеном листу града Београда“ и на 

званичној интернет презентацији ГО Барајево. 

  

Број: VII-03-401-169/2017 од 07.03.2017.године  

 
 ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 

Председник 

Слободан  Адамовић   


