
 На основу чл. 48. и 50. Статута Градске општине Барајево ( "Службени лист града Београда 
"број 30/10 - пречишћен текст, 10/13 и 88/15, 89/19) и члана 11. Правилника о финансирању 
програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења средствима из буџета ГО 
Барајево ( "Сл. лист града Београда бр. 84/2018. године),  Веће ГО Барајево на седници одржаној  
9. априла 2020. године, донело је  

 

 О Д Л У К У 

о избору програма невладиних организација  
који се финансирају из буџета ГО Барајевоу 2020. години  

из области: ПОЉОПРИВРЕДА  
 
 
 

По спроведеном поступку јавног конкурса за доделу средстава из буџета ГО Барајево за 
финансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2020. години на 
територији Градске општине Барајево из области: активности намењених развоју пољопривреде 
(бр. III - 02- 320 - 3/2020  ),  а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за 
финансирање пројеката невладиних организација из област пољопривреде,   Веће ГО Барајево 
доноси  Одлуку о додели средстава из буџета ГО Барајево за 2020. годину за финансирање  
следећих пројеката: 
 
 
Р.бр  

Назив удружења 
 
Назив пројекта 

Укупан износ у 
динарима 

1.  "Удружење пољопривредника, 
узгајивача стоке и живине - 
Барајево" 

"Вођење матичне евиденције у 
говедарству, овчарству и 
козарству" 

1.300.000,00( 
једанмилион 
тристотине 
хиљададинара) 

2.   
Пчеларско друштво Барајево 

"Наставак едукације пчелара и 
грађана и ширење пчеларства 
као перспективне гране 
пољопривреде на територији 
ГО Барајево" 

300.000,00( 
тристотинехиљада 
динара) 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Веће ГО Барајево, дана 24.02.2020. године расписало је јавни конкурс за доделу средстава 
из буџета ГО Барајево за финансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују 
удружења из области пољопривреде ( бр.06-4/2020-451 од 24. фебруара 2020.године) 
 Одлуком о буџету ГО Барајево за 2020.годину (бр. 06-56/2019-345 од 20. децембра 2019. 
године., "Сл. лист града Београда, бр. 130/2019) у оквиру раздела 3, Програм 0101 - Пољопривреда 
и рурални развој, Програмска активност / пројекат 0101-1004 - " Финансирање програма које 



реализују удружења из области пољопривреде", Функција 421 - Пољопривреда, Економска 
класификација 481 - Дотације невладиним организацијама у износу од 1.600.000,00 динара. 
Конкурс је објављен на сајту ГО Барајево и на огласној табли ГО Барајево 24.02.2020.године. 
 На јавни Конкурс за финансирање пројеката из области пољопривреде пријавило се  три 
учесника конкурса, од којих је један одбачен јер нема значаја за развој пољопривреде на подручју 
ГО Барајево. 
 Чланом 10. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава за 
финансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења средствима из 
буџета градске опшине Барајево, утврђени су критеријуми за оцењивање пројеката: референце, 
циљеви који се постижу, економичност буџета, усклађеност буџета са планираним активностима 
суфинансирањее програма из других извора, законитост и ефикасност коришћења средстава и 
одрживост ранијих пројеката. 
 Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних 
организација из област пољопривреде у складу са горе наведеним правилником  извршила је оцену 
и рангирање поднетих пријава и  на основу тога доставила предлог Већу ГО Барајево  од 7.04.2020. 
године. 
Поштујући наведене критеријуме и услове прописане правилником и  Јавним Конкурсом,  Веће 
ГО Барајево донело је Одлуку о избору два пројеката за финансирање из буџета ГО Барајево.  
 
          
 
 
    ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

          Број: 06-13/2020-471 од   9. априла 2020. године. 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Слободан Адамовић 
 

 


