
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ГРАД  БЕОГРАД 
Градска општина Барајево 
Веће Градске општине Барајево 
Број: 06-17/2022         
16.   март  2022.године 
Б а р а ј е в о 
 
 На основу  члана 8. и 11. Пословника о раду Већа Градске општине Барајево 
(„Службени лист града Београда“, бр.79/2016),  
 

с а з и в а м 
 

33.  седницу Већа Градске општине Барајево 
 

  за дан 18.март  2022. године (петак) са почетком у  11:00  часова која ће се одржати 
у малој сали Градске општине Барајево и предлажем следећи 
 

Д н е в н и    р е д 
 

1. Нацрт одлуке о Првом ребалaнсу буџета ГО Барајево за 2022.годину. 
(Известилац: Начелник одељења за буџет и финансије) 

2. Предлог одлуке о одобравању годишњих програма спортских организација 
и одређивању износа новчаних средстава за реализацију наведених 
програма.  
(Известилац: Начелник одељења за привреду и друштвене делатности) 

3. Решење о утврђивању износа солидарне помоћи запосленима, 
службеницима, намештеницима и лицима радно ангажованим по основу 
уговора ван радног односа код послодавца Управе ГО Барајево. 
(Известилац:Заменик начелника Упаве ГО Барајево) 

4. Одлука о додели  ауто седишта за децу. 
(Известилац: Председница Комисије за Координацију и безбедност 
саобраћаја) 

5. Извештај о развоју спорта на територији ГО Барајево за 2021.годину. 
(Известилац: Начелник одељења за привреду и друштвене делатности) 

6. Информација о остваривању социјалних права и породично правне заштите 
становника ГО Барајево за 2021.годину. 
(Известилац: Начелник одељења за привреду и друштвене делатности) 

7. Извештај о спроведеном јавном конкурсу за доделу средстава из буџета ГО 
Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која 
реализују  удружења у 2022.години у области културе. 
(Известилац: Начелник одељења за привреду и друштвене делатности) 

8. Предлог одлуке о избору програма из области културе за удружења која се 
финансирају из буџета ГО Барајево у 2022.години. 
(Известилац: Начелник одељења за привреду и друштвене делатности) 

9. Нацрт решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације ГО 
Барајево. 



(Известилац: Начелник одељења за имовинско-правне, стамбене и послове 
пољопривреде) 

10. Извештај о рeализацији годишњег програма  пословања са финансијским 
извештајем за период 01.01.-31.12.2021.год ЈКП “10.октобар“ Барајево 
(Известилац: Директор ЈКП „10.октобар“ Барајево) 

11. Извештај о јавним набавкама у 2021.години ЈКП “10.октобар“ Барајево. 
(Известилац: Директор ЈКП „10.октобар“ Барајево) 

12. Извештај о раду установе Центар за културу Барајево за период 01.01.-
31.12.2021.године. 
(Известилац: Директорка Центра за културу Барајево) 

13. Извештај о раду Управе ГО Барајево за 2021.годину. 
(Известилац: Заменик начелника Управе ГО Барајево) 

14. Извештај о раду градског правобранилаштва Града Београда – Одељење 
Барајево за период од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године. 
(Известилац: Заменица градског правобраниоца) 

15. Извештај о закупу пословног простора на коме је носилац права коришђења 
ГО Барајево за 2021.годину. 
(Известилац: Начелница одељења за планирање инвестиције и развој) 

16. Извештај о реализацији плана јесење сетве у 2021.години и припремама за 
пролећну сетву у 2022.години. 
(Известилац: Начелник одељења за имовинско-правне, стамбене и послове 
пољопривреде) 

17. Извештај о гробљима на територији ГО Барајево за 2021.годину. 
(Известилац: Начелница одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне 
послове) 

18. Извештај о јавном превозу на територији ГО Барајево за 2021.годину. 
(Известилац: Начелница одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне 
послове) 

19. Извештај о водоснабдевању на територији ГО Барајево за 2021.годину и 
плановима развоја водоснабдевања. 
(Известилац: Начелница одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне 
послове) 

20. Извештај Савета за здравље за 2021.годину. 
(Известилац: Председница Савета за здравље) 

21. Захтев за помоћ услед пожара – Сремчевић Дијана, Барајево, Цара Лазара 
5/29. 
(Известилац: Председник Већа) 

22. Разно. 
 

 
 

   ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА, 
                     Слободан Адамовић 
 


