
   
 

 На основу чл. 38. став 5. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' бр. 51/2009 и 99/2011 - 
др. закон), чл. 48. Статута Градске општине Барајево – пречишћен текст (''Сл. лист града 
Београда'' бр. 30/2010, 40/2013 и 88/2015) и чл. 5. Правилника о ближим критеријумима, начину 
и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Градске општине 
Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења 
(''Службени лист града Београда'' бр. 24/2017), Веће Градске општине Барајево доноси 
 

ОДЛУКУ 
о  расписивању јавног конкурса за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање 

програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2018. години из 
области: Активности намењених развоју пољопривреде 

  
Члан 1. 

 
Овом Одлуком уређује се расписивање јавног конкурса за  доделу средстава из буџета 

ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 
2018. години на територији ГО Барајево из области: активности намењених развоју 
пољопривреде у 2018. години, образовање комисије, начин објављивања јавног конкурса и 
садржинa јавног конкурса. 
 

Члан 2. 
 

 Одлуком о буџету ГО Барајево за 2018. годину (бр. 06-68/2017-166 од 26. децембра 2017. 
год., ''Сл. лист града Београда'', бр. 105/2017), у оквиру раздела 3, Програм 0101 - Пољопривреда 
и рурални развој, Програмска активност/Пројекат  0101-1002 - ''Финансирање невладиних 
организација'', Функција 421 – Пољопривреда, Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама, издвојена су средства у износу од 1.600.000,00 динара. 

 
Члан 3. 

 
За расподелу средстава из члана 2. ове Одлуке, расписује се јавни конкурс за доделу 

средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која 
реализују удружења у 2018. години на територији ГО Барајево из области: активности 
намењених развоју пољопривреде. 

Јавни конкурс за доделу и коришћење средстава, објављује се на званичној интернет 
презентацији Градске општине Барајево, на огласној табли ГО Барајево и у ''Службеном листу 
града Београда''. 

 
 
 

Члан 4. 
 
 Поступак јавног конкурса у име Градске општине Барајево, оперативно спроводи 
Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних 
организација, коју именује председник општине. 



 На предлог Комисије из претходног става, Одлуку о избору програма и пројеката, доноси 
Веће ГО Барајево. 

 
Члан 5. 

 
 Текст конкурса садржи: 
 
1. предмет јавног конкурса; 
2. намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи; 
3. удружења која имају право на подношење пријава; 
4. услове које подносилац пријаве мора да испуњава; 
5. максимална вредност пројекта којим удружење може конкурисати; 
6. документа која је потребно приложити уз пријаву; 
7. основна мерила и критеријуме начина одлучивања Комисије; 
8. по потреби ближа упуства о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу 

средстава за финансирање пројеката удружења; 
9. место и рок за достављање пријаве; 
10. рок за доношење одлуке о избору; 
11. начин објављивања одлуке. 
 

Члан 6. 
 

 Стручне и административне послове за потребе Комисије, обавља организациона 
јединица Управе ГО Барајево надлежна за друштвене делатности. 
  

Члан 7. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Београдa''. 
 
 
 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 
Број: 06-3/2018-194 од 24. јануара 2018. године 

 
     
 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
                                                                                                                  Слободан Адамовић 

 
 


