
 
На основу чланa 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у Градској општини Барајево у области спорта                      
(„Службени лист Града Београда“,  број 7/2017) и члана 48. и 50. Статута Градске општине Барајево 
(„Службени лист Града Београда“, број 30/10 – пречишћени текст, 40/13 и 88/15), а на предлог 
Стручне комисије за оцену годишњих и посебних програма од 11.02.2019. године, Веће Градске 
општине Барајево на седници одржаној 22. фебруара 2019. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 Одбија се Годишњи програм из области спорта за 2019. годину  ФУДБАЛСКОГ КЛУБА 
БАРАЈЕВО због недостатка финансијских и оперативних могућности за реализацију програма и 
погрешно и непотпуно приказаних података који су тражени у обрасцима за подношење 
програма. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Фудбалски клуб Барајево упутио је своју апликацију преко Спортског савеза Барајево у 
предвиђеном року (пријава заведена под бројем II-02-401-1139/2018). 

 У Јавном позиву који је објављен 30.10.2018. године на интернет страници и огласној 
табли Градске општине Барајево јасно је назначено да се морају поштовати чланови 5. и 6. 
Правилника којима се одређује ко не може бити носилац програма. Члан 6. тачка 2. Правилника 
одређује да се носиоцу програма неће  одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је: 
„намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење 
програма или ако је пропустио да да све потребне информације“. У апликационом формулару, на 
питање „Да ли организација има блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према 
организацијама социјалног осигурања“ наведен је одговор НЕ. На основу извода из Народне 
банке Србије на дан 01.02.2019. године рачун Клуба је у блокади непрекидно од 27.12.2017. 
године (износ блокаде 102.007,82 динара). Попуњавањем апликационог формулара Клуб је навео 
нетачан податак о блокади рачуна чиме је прекршио одредбе члана 6. тачка 2. Правилника. 
Стручна комисија за оцену годишњих и посебних програма коју је својим решењем образовао 
председник општине је на основу члана 26. и 30. Правилника указала да финансијске и 
оперативне могућности подносиоца програма нису довољне за реализацију, па је у свом предлогу 
од 11.02.2019.године предложила Већу Градске општине Барајево да се програм Фудбалског 
клуба Барајево одбије. 

На основу  свега изнетог Веће Градске општине Барајево одлучило је као у диспозитиву 
овог Решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се повести управни спор тужбом 
пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

Број: 06-5/2019-312 од 22. фебруара 2019. године 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА, 

                                  Славко Гајић 


