
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, а 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 културе 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 културе (II-02-401-183/2019), Комисија за спровођење поступка, дала је предлог Већу  о 
расподели средстава. Веће је прихватило предлог и утврдило финансирање следећих пројеката:  

 
Редни 

бр. 
 

Назив удружења 
 

Назив пројекта 
 

Укупан износ 
У динарима 

1. Удружење „20.децембар“ 
Вранић 

„Да не заборавимо“  
110.000,00 

2. Културно уметничко друштво 
Вранић 

„Кад си у колу ваља 
да играш“ 

 
250.000,00 

3.  
Удружење „Ново огњиште“ 

  

„10.културно-
уметнички програм, 
Сачувајмо огњиште 

од заборава“ 

 
100.000,00 

4. Организација бораца општине 
Барајево 1991. 

„Помен палим 
борцима-сусрети и 
сећања“ 

 
40.000,00 

5.  
Равногорски покрет Барајево 

Помени и одржавање 
традиције 

равногорског покрета 

 
50.000,00 

6. Удружење „Ризница 
рукотворина“ 

„Скројено, навезано и 
откано“ 

 
200.000,00 

7.  
УБНОР БАРАЈЕВО 

„Палим жртвама за 
слободу“ 

 
160.000,00 

8.  
Удружење жена Барајева 

 
„Једнаке могућности“ 

 
330.000,00 

9. Удружење домаћа радиност 
Барајево     

 
„Златна игла“ 

 
300.000,00 



10. ОРГАНИЗАЦИЈА ДЕЦА 
БАРАЈЕВА 

„Општинска 
такмичења  деце и 

дечија недеља“ 

 
150.000,00 

11. Савез потомака ратника Србије 
1912-1920 

100 година од оснивања 
удружења 

150.000,00 

12. СРБСКИ ПРАВОСЛАВНИ 
ПОЈЦИ 

 „Чувајмо своје 
наслеђе кроз музику“ 

350.000,00 

13. Центар за очување 
традиционалне културе 

„Јелек“ Вранић 

„Игра коло наоколо“  
360.000,00 

14. ФА „ШУМАДИЈА“ „Игро не 
престај,требаш нам“ 

450.000,00 

 
О б р а з л о ж е њ е 
 

  Веће ГО Барајево, дана 22.02.2019.године је расписало Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 
2019.годиниу области културе (06-5/2019-315 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 3.000.000,00 динара за финансирање пројеката 
удружења у области културе. 
  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 се17удружења,одобрено је финансирање 14 пројеката. 
Чланом 10. Правилника о финансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују 
удружењасредствима 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: 06-17/2019-333 од 12. априла 2019. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА, 
Слободан Адамовић 

 
 

    
 


