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OПШТИНСКА УПРАВА ГО БАРАЈЕВО 

Одељење за привреду и друштвене делатности 

Комисија за оцену годишњих и посебних програма у области спорта 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ 

И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У  2020. ГОДИНИ 

 

Укупан износ средстава по Одлуци о буџету ГО Барајево за 2020. годину ( „ Сл. 

лист града Београда“ бр. 130/2018; 20/2019; 89/2019 )  планиран за финансирање програма 

14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ био је 10.110.000,00  динара и то за програмске 

активности: 

 

1301- 0001 
Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 7.510.000,00  динара 

1301- 0002 Подршка предшколском и школском спорту                               2.600.000,00 динара 

 

На основу чл. 2.и 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у ГО Барајево у области спорта( „Сл.лист гарад 

Београда“ бр 7/2017) и чл. 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација 

на територији ГО Барајево (''Службени лист Града Београда'' број 26/2014), Веће ГО Барајево, 

донело је дана 21.10.2019. године О Д Л У К У о расписивању јавног позива и 

обавештења Спортском савезу Барајева и спортским организацијама о достављању  

програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана  ГО Барајево у области 

спорта ( 06-49/2019-389 ) 

 

Јавни позив је расписан 21.10.2019.године и објављен на сајту ГО Барајево и 
огласној табли ГО Барајево. 

Своје апликације  послао је 21 носиоц програма са укупно 36 програма у 6 области. 

• Комисија за оцену годишњих и посебних програма у области спорта којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији ГО Барајево, 

коју је именовао  Председник ГО Барајево ( решење број VII-03-66/2017), извршила је  
оцену програма, утврдила предлог одлуке о финансирању и доставила Већу ГО Барајево 
на разматрање и доношење коначне Одлуке.  

У току оцењивања програма све спортске организације су позване да приступе 

преговорима, имајући у виду да су све својим буџетима предложиле већа средства у 
односу на расположива. 

Коначном одлуком Већа ( 06-9/2020- 456)  од 27.02. 2020. Године одобрени су 

годишњи програми за 2020. годину спортским организацијама и одређен је износ 

новчаних средстава за реализацију наведених програма. 

Решењем Већа Градске општине Барајево Бр.06-9/2020-458 од 27.02.2020 

године издвојена су недостајућа средства из буџетске резерве у износу од 270.000,00 

динара  за финансирање спортских организација у 2020. години.  
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На основу коначне Одлуке Већа сви носиоци програма су позвани да потпишу уговоре. 

Приговора на Одлуку Већа није било. 

 

                 Укупно је расподељено 10.375.604,00 динара на програме из 6 области.  

 

Укупно је по овом позиву потписано 36 уговора  за 36 програмa – од чега: 

  

• Рекреација – 6  програма 

• Такмичарски програми – 15 програма 

• Турнири – 10 програма 

• Предшколски и школски спорт – 3 програма 

• Избор најбољих спортиста – 1 програм 

• Спортски савез Барајева – 1 програм 
 

 

Рекреација 918.000,00 

Такмичарски 4.743.480,00 

ССБ 1.169.124,00 

Турнири 870.000,00 

Школе 2.600.000,00 

Избор 75.000,00 

  

укупно 10.375.604,00 

 

 

 

 

Пре потписивања предлози уговора су достављени Општинском правобранилаштву и уз 

њихово мишљење упућени председнику ГО Барајево .  

Средства су преношена квартално по захтеву носилаца одобрених програма. У 

складу са потписаним уговорима носиоци програма су достављали кварталне и коначан 

извештај о реализацији програма за 2020. годину.  

 

 

Област: Рекреација 

У овој области реализовано је 6 програма. Од укупно 918.000,00 динара, колико је 

пребачено на рачун клубова, реализовано је 667.500,00 динара. Износ  од 168.000,00 

динара за реализацију програма, ,,Спортски савез Барајево“ није повукао са рачуна.Износ 

од 82. 500,00 динара Кошаркашки клуб ,,Барајево није реализовао и вратио је у буџет 

Градске општине Барајево. 

 

Област: Такмичарски програми 

У овој области реализовано је 15 програма. И то: 7 програма у фудбалу и 8 

програма у осталим спортовима. Укупна средства која су ови програми повукли су 

4.743.480,00 динара. Клубови су се такмичили у лигама од првог до шестог ранга, са више 
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или мање успеха. Сви су оправдали додељена средства, осим Кајак клуба ,,Барајево“који 

је вратио буџету Градске општине Барајево износ од 26.480,00 динара из 4. квартала јер  је 

поменута средства по оцени Комисије непоравдано утрошио. Одбојкашко рекреативни 

клуб ,,Пионир вратио је 50.000,00 динара буџету Градске општине Барајево јер их није 

утрошио у току 4. кваратала. Њихови извештаји су усвојени од стране Комисије за спорт. 

У овој области финансирамо клубове ( Одбојкашки рекреативни клуб „Пионир“ и 

Стонотениски клуб Барајево) као типичне примере успешног рада са женском 

популацијом. 

 

Област: Спортски савез Барајево 

Као организацију од посебног значаја Градска општина Барајево финансира 

програме којим се финансира рад Спортског савеза Барајево. Овај део програма одобрен је у 

износу од 1.169.124,00 динара. Спортски савез је оправдао суму у и зносу од 1.150.124,00 динара. 

Остали одобрени износ од 19.000,00 динара Спортски савез ,,Барајево“ није подизао са рачуна. 

Уз завршни извештај приложен је и извештај Ревизорске куће „Аудитор“ ( заведен на 

Писарници Органа управе под бројем: II-02-401-58/2021. 

 

Област: Турнири 

По програмима за 2020. Годину одобрено је и финансирано 8 турнира ( 5 фудбалска, 

1 Стрељачког клуба, 1 Стонотениског клуба и 1 у организацији Спортског клуба 

„Сенсеи“). За све турнире одобрено је 870.000,00 динара. Турнири у Мељаку, Арнајеву и Барајеву 

нису реализовани и носиоци програма нису подизали средства за реализацију.Највише средстава је 

утрошено на трошкове обезбеђења и лекарске службе на такмичењима и набавке пехара, диплома 

и медаља, и куповину спортске опреме и реквизита. 

 

Област: Предшколски и школски спорт 

У овој области финансирана су 3 програма: ОШ „Павле Поповић“, Средња школа Барајево 

и П.У. „Полетарац“. Укупна одобрена средства за 2020. годину су 2.600.000,00 динара.  

П.У. Полетарац раскинула је уговор са Градском општином Барајево и није реализовала 

програм. О.Ш. ,,Павле Поповић“ и Средња школа ,,Барајево“  су у потпуности реализовали и 

оправдали додењена средства. 

Област: Избор најбољих спортиста 

Спортски савез Барајева није реализовао овај програм услед пандемије вируса Ковид-19. 

Додењена средства нису подизана. 

  

 

У наставку су наведени  називи програма и износ додењених средстава за сваки програм: 

 

ОБЛАСТ 

• подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења 

грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

1. ПРОГРАМ: Годишњи програм за 2020.годину 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Спортски клуб „Сенсеи“ 
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Износ: 200.000,00 динара 

2. ПРОГРАМ: Подстицање рекреације за децу и жене  

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Стонотениски клуб ,,Барајево“ 

Износ:165.000,00 динара 

3. ПРОГРАМ: Годишњи програм за 2020. Годину- подстицање и стварање услова за 

унапређење спортске рекреације 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Спортски савез Барајева 

Износ: 168.000,00 динара 

4. ПРОГРАМ:  Редовни годишњи програм  за  2020. годину 
НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Одбојкашки и рекреативни клуб „Пионир“ 

Износ: 165.000,00 динара 

5. ПРОГРАМ: Рекреативни програм КК ,,Барајево“ у циљу развоја здравих навика грађанства 

кроз рекреативно бављење кошаркашким спортом. 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Кошакашки клуб ,,Барајево“ 

Износ: 165.000,00 динара 

6. ПРОГРАМ: Годишњи програм рада Спортско риболовног клуба,,Цверглан“ на развоју 

рекреативног спортског риболова на територији Г.О. Барајево  

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Спортско риболовни клуб ,,Цверглан“ 

Износ : 55.000,00 динара 

 

 

ОБЛАСТ: 

• учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

домаћим и европским клупским такмичењима; 

1) ПРОГРАМ: Годишњи програм за 2020. годину 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Стонотениски клуб Барајево  

Износ: 438.075,00 динара 

2) ПРОГРАМ: Редовни годишњи програм за 2020.г 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Боди билдинг и фитнес клуб "Бим џим" 

Износ: 278.775,00 динара 

3) ПРОГРАМ: Редовни годишњи програм за 2020. Годину 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Бокс клуб "Чолаковић“ 

Износ: 252.225,00 динара 

4) ПРОГРАМ: Годишњи програм за период од 01. 01. 2020. до 31. 12. 2020. године 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Кошаркашки клуб "Барајево" 

Износ: 416.835,00 динара 

5) ПРОГРАМ: Редовни годишњи програм за 2020.годину 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Стрељачки клуб Барајево 

Износ: 353.115,00 динара 

6) ПРОГРАМ: Редовни годишњи програм за 2020. Годину 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Баћевачки спортски клуб 1926 

Износ: 374.355,00 динара 

 

7) ПРОГРАМ: Годишњи програм рада Кајак клуба „Барајево“ за 2020.годину 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Кајак клуб „Барајево“ 

Износ: 262.845,00 динара 

8) ПРОГРАМ: Годишњи програм Фудбалског клуба „Лисовић 1977“ за период 01.01.2020.-

31.12.2020. године 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА:Фудбалски клуб Лисовић 1977 
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Износ: 331.875,00 динара 

9) ПРОГРАМ: Редовни rодишњи програм за 2020.годину 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Одбојкашкии рекреативни клуб „Пионир“ 

Износ: 331.875,00 динара 

10) ПРОГРАМ: Редовни годишњи програм за 2020. Годину 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Фудбалски клуб „Борац“ Арнајево 

Износ: 337.185,00 динара 

11) ПРОГРАМ: Редовни годишњи програм за 2020. Годину 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Фудбалски клуб,, Велики Борак“ 

Износ: 244.260,00 динара 

 

12) ПРОГРАМ: Редовни годишњи програм за 2020. Годину 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Фудбалски клуб Бељина 

Износ: 235.290,00 динара 

13) ПРОГРАМ: Годишњи програм за 2020. годину 

             НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Омладински кошаркашки клуб „БАРАЈЕВО БАМБИ“ 

 Износ: 305.325,00 динара 

     14)ПРОГРАМ:Годишњи програм Ф.К Барајево за период 01.01.2020-31.12.2020. године 

           НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Фудбалски клуб ,,Барајево“ 

           Износ: 300.015,00 динара 

    15) ПРОГРАМ: Годишњи програм за 2020. Годину 

         НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Фудбалски клуб ,,Вранић“ 

         Износ : 281.430,00 динара 

 

 

 

 

      

ОБЛАСТ: 

• организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне 

самоуправе; 

1. ПРОГРАМ: 21. Ивањдански турнир 2020. године 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Стонотениски клуб Барајево 

Износ: 90.000,00 динара 

2. ПРОГРАМ: Традиционално такмичење „Трофеј Барајева“ поводом Дана општине Барајево 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Стрељачки клуб Барајево 

Износ: 60.000,00 динара 

3. ПРОГРАМ: Турнир за млађе категорије у фудбалу „ БСК Баћевац 2020.“ 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Баћевачки спортски клуб 1926 

Износ: 100.000,00 динара 

4. ПРОГРАМ: X  Меморијални турнир „Петар Маснец“ 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Фудбалски клуб „Борац“ Арнајево 

Износ: 70.000,00 динара 

5. ПРОГРАМ: 14. КАРАТЕ – ДО КУП СЕНСЕИ 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Спортски клуб „Сенсеи“ 

Износ: 50.000,00 динара 
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6. ПРОГРАМ: Ноћни турнир у малом фудбали ''МЕЉАК 2020''   

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Фудбалски Клуб ''ЛИСОВИЋ 1977'' 

Износ:150.000,00 динара 

7. ПРОГРАМ: Ноћни турнир у малом фудбалу  ''ЛИСОВИЋ 2020''   

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Фудбалски Клуб ''ЛИСОВИЋ 1977'' 

Износ: 150.000,00 динара 

       8.   ПРОГРАМ: Ноћни турнир у малом фудбалу”ВЕЛИКИ БОРАК 2020” 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Фудбалски Клуб “ВЕЛИКИ БОРАК'' 

Износ: 50.000,00 динара 

      9.  ПРОГРАМ: Турнир ,,Преображење 2020“ 

           НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Фудбалски клуб ,,Барајево“ 

           Износ: 100.000,00 динара 

    10.  ПРОГРАМ: Фудбалски турнир Свети Илија Вранић 

           НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Фудбалски клуб ,,Вранић“ 

           Износ: 50.000,00 динара 

 

 

ОБЛАСТ: 

• физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење 

физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска 

и међуопштинска школска спортска такмичења и др.); 

1. ПРОГРАМ:  Унапређење рада школских спортских секција и школска спортска такмичења 

ученика ОШ „Павле Поповић“ на школским, општинским, градским и републичким 

такмичењима 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Основна школа „Павле Поповић“ Вранић 

Износ:  1. 200.000,00 динара 

2. ПРОГРАМ: Живи здраво расти право 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Предшколска установа  „Полетарац“ 

 Износ:  800.000,00 динара 

3. ПРОГРАМ: Редовни rодишњи програм за 2020 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Средња школа Барајево 

Износ: 600.000,00 динара 

 

ОБЛАСТ: 

• делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице 

локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – 

чл.137.став 1. тачка 8 Закона о спорту; 

1. ПРОГРАМ: Годишњи програм за 2020.годину 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА:Спортски савез Барајево 

Износ:1.169.124,00 динара 

2. ПРОГРАМ: Годишњи програм за 2020. Годину – Избор најбољих спортиста Барајева у 

2020. Години 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: Спортски савез Барајево 

Износ: 75.000,00 динара 

 

                                                                                       Одељење за привреду и друштвене делатности 


