
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 11. Правилника о финансирању  програма и 
пројеката од јавног интереса која реализују удружења средствима из буџета ГО Барајево 
(„Службени лист Града Београда'' број 84/2018), Веће Градске општине Барајево на предлог 
Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних 
организација ГО Барајево од  03.04.2019. године, донело је  

  
О Д Л У К У 

о избору програма  из области дневне услуге у заједници за 
удружења која се финансирају из  буџета ГО Барајево  

у 2019. години 
 

По спроведеном поступку Јавног конкурса за доделу средстава из буџета ГО Барајево за 
подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2019.години у 
области дневне услуге у заједници (II-02-401-182/2019), Комисија за спровођење поступка, дала је 
предлог Већу  о расподели средстава. Веће је прихватило предлог и утврдило финансирање 
следећих пројеката:  

 
 
 

 
Редни 

бр. 

 
Називудружења 

 
Називпројекта 

 
Укупан износ 
У динарима 

 
1. 
 

Удружење 
„Међу пријатељима“ 

 
„Радост дружења“ 

250.000 
(две стотине 

педесет хиљада 
динара) 

 
2. 

 
„Организација бораца 

општине Барајево 1991.“ 

„Помоћ породицама бораца и 
породицама палих борацау виду 

пакета хране“ 

90.000 
(деведесет  

хиљада) 

 
 

3. 

Удружење 
„Ратни војни инвалиди 

општине Барајево“ 

„Помоћ породицама ратних 
војних инвалида у виду пакета 

хране породицама РВИ и 
бањског лечења инвалида“ 

130.000 
(сто тридесет 

хиљада) 

 
4. 

 
„Жене Барајева“ 

 
„Хуманитарни пакет“ 

250.000 
(две стотине 

педесет хиљада 
динара) 

 
5. 

 
„Хуманитарни мост“ 

 
„Пакети помоћи“ 

212.100 
(две стотине 

дванаест 
хиљада и сто  

динара) 
 

6. 
Удружење 

„Ратни и мирнодопски војни 
инвалиди“ 

 
„Отвори очи“ 

70.000 
(седамдесет 

хиљада динара) 



 
7. 

 
„Изазов живота“ 

 
„Школски еколошки програм“ 

100.000 
(сто хиљада 

динара) 

 
8. 

 
„Јашимо заједно“ 

 
„Јахањем до осмеха“ 

200.000 
(две стотине 

хиљада динара) 

 
9. 

 
УП„Пензионер“ 

 
„Заборављени од свих“ 

600.000 
(шест стотина 

хиљада динара) 

 
10. 

 
О.О.„Инвалиди рада 

Барајева“ 

 
„Поклони пажњу инвалидима“ 

500.000 
(пет стотина 

хиљада динара) 

 
11. 

 
„Удружење пензионера 

општине Барајево“ 

 
„Безбрижнији и веселији 
пензионерски дани 2019“ 

800.000 
(осам стотина 

хиљада динара) 

 
12. 

Клуб пензионера 
„Друга младост“ 

 
„Друга младост“ 

600.000 
(шест стотина 

хиљада динара) 

 
13. 

Удружење пензионера  
„Разум“ 

 
„Шта не можемо сами, можемо 

заједно“ 

450.000 
(четири стотине 
педесет хиљада 

динара) 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

  Веће ГО Барајево, дана 22.02.2019.године је расписалоЈавни конкурс за доделу средстава из буџета 
ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 
2019.години у области дневне услуге у заједници (06-5/2019-314 од 22.фебруара 2019.године). 
 
  Одлуком о буџету ГО Барајево бр.06-57/2018-258 од 27.12.2018.год (,,Службени лист града 
Београда бр. 130/18) издвојена су средства у износу од 6.000.000,00 динара за финансирање пројеката 
удружења у области дневне услуге у заједници. 
 
  Конкурс је објављен дана 27.02.2019.године на сајту ГО Барајево и на огласној табли ГО Барајево.  
 На јавни конкурс за финансирање пројеката која реализују удружења  у 2019.години у области 
културе,пријавило се14удружења,одобрено је финансирање 13 пројеката. 
 
  Чланом 10. Правилника о финансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују 
удружења средствима из буџета ГО Барајево, утврђени су критријуми за оцењивање пројеката. 
 



  Задата мерила и критеријуми се вреднују одређеним бројем поена који у укупном износу дају 
редослед на листи првенства за сваког учесника конкурса. 
  Поштујући наведене критеријуме и услове прописане Правилником и Јавним конкурсом, Комисија 
је утврдила Предлог одлуке о избору програма који ће се финансирати из буџета ГО Барајево и исти 
предала Већу ГО Барајево да донесе  Коначну Одлуку о избору програма. 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: 06-17/2019-334 од 12. априла 2019. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА, 
Слободан Адамовић 

 
 


