
 
 

На основу чл. 48. и 50. Статута Градске општине Барајево (''Службени лист града 
Београда'', број 30/10-пречишћен текст, 40/13 и 88/15) и члана 10. Правилника о 
критеријумима и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским 
заједницама из буџета Градске општине Барајево (''Службени лист града Београда'' број 
84/18), Веће Градске општине Барајево на предлог Комисије за спровођење јавног 
конкурса за финансирање програма традиционалних цркава и верских заједница од              
04. априла 2019. године доноси 

 
              О Д Л У К У 

о избору пројеката традиционалних цркава и верских 
заједница које се финансирају из буџета ГО Барајево у 

2019. години 
 

 
По спроведеном поступку јавног конкурса за доделу средстава традиционалним 

црквама и верским заједницама из буџета ГО Барајево за 2019. годину (бр. II-02/401-
184/2019 од 21.02.2019. год.), Комисија за спровођење поступка, дала је предлог Већу  о 
расподели средстава. Веће је прихватило предлог и утврдило финансирање следећих пројеката:  

 
 

 
Ред. 
број 

 
Назив цркве или верске 

заједнице 

 
Назив пројекта 

Укупан износ у 
динарима 

 
 

1. 

Српска православна црква 
епархија шумадијска 
црквена општина 
Лесковачка у Лесковцу 

Трећа фаза изградње храма Св. 
великомученика Георгија у Великом 
Борку 

1.000.000,00 

2. Српска православна црква 
епархија шумадијска 
црквена општина 
Баћевачка у Баћевцу 

Завршни грађевински радови на 
уређењу храма Покрова Пресвете 
Богородице и Гунцатима 

1.000.000,00 

3. Српска православна црква 
епархија шумадијска 
црквена општина 
Мељачка у Мељаку 

Изградња храма Св. Јована Крститеља 
у Мељаку 

1.000.000,00 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
   Веће ГО Барајево, дана 22. фебруара 2019. године је расписало јавни конкурс за 
доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета Градске 
општине Барајево у 2019. години (бр. 06-5/2019-317 од 22.02.2019. год.). 
   Одлуком о буџету ГО Барајево за 2019. годину (бр. 06-57/2018-258 од 27. 
децембра 2018. год., ''Сл. лист града Београда'', бр. 130/2018), у оквиру раздела 3, 



Програм 1201 - Развој културе и информисања, Пројекат  1201-1001 - ''Финансирање 
традиционалних цркава и верских заједница'', Функција - 860 Рекреација, спорт, 
култура и вере, некласификована на другом месту, Економска класификација 481 – 
Дотације невладиним организацијама, издвојена су средства у износу од 3.000.000,00 
динара. 
   За програме подршке црквама и верским заједницама, Одлуком o буџету ГО 
Барајево за 2019. год., je опредељeн износ од 3.000.000,00 динара. 
   Конкурс је објављен на сајту ГО Барајево 06.03.2019.године и огласној табли ГО 
Барајево. 
   На јавни конкурс за финансирање пројеката традиционалних цркава и верских 
заједница, пријавило се 3 учесника конкурса. 
   Чланом 9. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава 
традиционалним црквама и верским заједницама из буџета Градске општине Барајево, 
утврђени су критeријуми за оцењивање пројеката: карактер и значај програма, 
капацитет за реализацију програма, досадашња искуства у реализацији програма, број 
корисника/верника према којима је усмерен програм, да ли је верски објекат под 
заштитом као културно добро, учешће у финансирању програма од стране подносиоца 
програма (постојање могућности суфинансирања). 
   Поштујући наведене критеријуме и услове прописане Правилником и 
Јавним конкурсом, Комисија је утврдила Предлог одлуке о избору пројекaта за 
финансирање из буџета ГО Барајево и исти предала Већу ГО Барајево да донесе  
Коначну Одлуку о додели средстава. Веће ГО Барајево на седници одржаној 12. априла 
2019. године прихватило је предлог Комисије и донело Одлуку као у диспозитиву овог 
акта. 

 
 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 
Број: 06-17/2019-335 од 12. априла 2019. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА, 
Слободан Адамовић 

 
 

    
 
 
 

 
 

 


