
ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 

 

КАЛЕНДАР ЈАВНИХ КОНКУРСА ГО БАРАЈЕВО 

 

I. Јавни конкурс за доделу средстава из буџета ГО Барајево за финансирање 
програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2021.години из 
области ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ 
Циљ јавног конкурса  УНАПРЕЂЕЊЕ  СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
Ко може да конкурише за средства на јавном конкурсу  Удружење 
Тематска област конкурса  Социјална заштита 
Директни корисници  Деца без родитељског старања, деца самохраних родитеља, Особе са инвалидитетом, 
Деца и млади са сметњама у развоју и/или са инвалидитетом, Родитељи деце са инвалидитетом, Борци, војни 
инвалиди, цивилни инвалиди рата, породице палих бораца, Роми, Расељена и избегла лица, Особе старије од 
65 година, Пензионери, Жене – општа популација, Незапослени 
Јавни конкурс за  Финансирање 
Оквирни датум расписивања јавног конкурса  Фебруар 2021. 
Датум расписивања јавног конкурса  26/02/2021 
Оквирни датум почетка реализације одабраних програма и пројеката  Мај 2021. 
Крајњи рок за завршетак програма  12/01/2021 
Планирани износ средстава  4.500.000 
Трајање одабраних програма и пројеката  3-6 месеци 
Посебни захтеви  / 
Одређена ограничења  / 
 
 
 
 

II. Јавни конкурс за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и 
пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2021. години у области културе 

Циљ јавног конкурса  Подстицање културног развоја 
Ко може да конкурише за средства на јавном конкурсу  Удружење 
Тематска област конкурса  Култура 
Директни корисници  Општа популација 
Јавни конкурс за  Финансирање 
Оквирни датум расписивања јавног конкурса  Фебруар 
Датум расписивања јавног конкурса  26/02/2021 
Оквирни датум почетка реализације одабраних програма и пројеката Мај 
Крајњи рок за завршетак програма  12/01/2021 
Планирани износ средстава  3.000.000 
Трајање одабраних програма и пројеката  3-6 месеци 
Посебни захтеви  / 
Одређена ограничења  / 
 
 
 



III. Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из 
буџета ГО Барајево у 2021.години 

Циљ јавног конкурса  Унапређење верске заједнице и верских објеката 
Ко може да конкурише за средства на јавном конкурсу  Установа 
Тематска област конкурса  Људска права и грађанско друштво (укључује и вере и дијаспору) 
Директни корисници  Општа популација 
Јавни конкурс за  Финансирање 
Оквирни датум расписивања јавног конкурса  мај-јул 2021. 
Датум расписивања јавног конкурса  не знамо 
Оквирни датум почетка реализације одабраних програма и пројеката  мај-децембар 2021. 
Крајњи рок за завршетак програма  31/12/2021 
Планирани износ средстава  3000000 
Трајање одабраних програма и пројеката  5-7 месеци 
Посебни захтеви  /  
Одређена ограничења  / 
 
 
 
 

IV. Јавни позив и обавештење Спортском савезу Барајева и спортским организацијама о 
достављању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана ГО Барајево у 

области спорта 
Циљ јавног конкурса  Унапређење спорта 
Ко може да конкурише за средства на јавном конкурсу  Спортско удружење, Установа 
Тематска област конкурса  Спорт 
Директни корисници  Млади, талентована и даровита деца и млади, Образовне установе, Академска 
заједница, Општа популација 
Јавни конкурс за  Финансирање и суфинансирање 
Оквирни датум расписивања јавног конкурса  Октобар 2021. 
Датум расписивања јавног конкурса  10/2019 
Оквирни датум почетка реализације одабраних програма и пројеката  Јануар 2022. 
Крајњи рок за завршетак програма  12/31/2022 
Планирани износ средстава  10110000 
Трајање одабраних програма и пројеката  6-12 месеци 
Посебни захтеви  / 
Одређена ограничења  / 
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