
На основу чл. 14. и 23. Одлуке о Градској управи града Београда (''Службени лист 
града Београда'', број 8/13 – пречишћен текст, 9/13 – исправка, 61/13, 15/14, 34/14, 
37/14, 44/14, 75/14, 89/14, 11/15, 43/15, 74/15 и 37/16), а у складу са одредбама члана 
38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/09 и 99/11 и др. закони) и 
чл.5 и 6. Одлуке о финансирау или суфинансирању пројеката из области унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Београда које реализују 
удружења (''Службени лист града Београда'', број 37/16) Комисија за рангирање 
пројеката из области унапређења саобраћаја на путевима на територији града 
Београда (у даљем тексту: Комисија) доноси: 
 
 

 УПУТСТВО 
О КРИТЕРИЈУМИМА,УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ  ФИНАНСИРАЊА ИЛИ 

СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА КОЈЕ 

РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА  
 

Овим упутством ближе се уређују критеријуми,услови, начин и поступак  финансирања 
или суфинансирања пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на територији града Београда за 2016. годину, које реализују удружења у 
циљу задовољавања јавних потреба и интереса грађана и који се финансирају из 
буџета града Београда. 
Додела средстава удружењима за пројекте врши се на основу јавног конкурса.  
 
 
1. ЦИЉЕВИ КОНКУРСА 
 
Општи циљ финансирања пројеката удружења из области безбедности саобраћаја je 
унапређењe безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Београда за 2016. 
годину. 

Посебни циљеви финансирања пројеката су: 

 планирање и спровођење активности у циљу унапређивања и учвршћивања 
позитивних ставова и понашања значајних за безбедно учешће у саобраћају 
(кампање, семинари, акције, трибине, издаваштво, промоције, и сл.); 

 пружање подршке унапређењу саобраћајног васпитања и образовања, са циљем 
стицања знања, вештина и навика неопходних за безбедно учешће у саобраћају  
(пружање подршке стручном усавршавању васпитача, учитеља и наставника; 
подршка саобраћајном васпитању и образовању деце предшколског узраста, у 
средњим и основним школама; пружање подршке пројектима међувршњачке 
едукације из области саобраћајног васпитања и образовања, као и реализацији 
такмичења деце школског узраста из области безбедности саобраћаја (најбољи 
ликовни, литерарни, музички и други радови);  

 покретање и спровођење конкретних активности из области безбедности 
рањивих учесника у саобраћају (пешаци, бициклисти, мотоциклисти); 

 покретање и спровођење активности у циљу спречавања саобраћајних незгода и 
њихових последица; 

 друге активности које доприносе развоју свести и одговорности, како грађана, 
тако и надлежних институција, о значају безбедности саобраћаја. 

 
 
 
 



 
2.  ПРАВО ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ: 

 

Право да конкуришу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање 

пројеката имају удружења која: 

 су регистрована у Регистру удружења који се води у Агенцији за привредне 

регистре 

 имају седиште на територији града Београда; 

 сагласно одредбама статута, остварују циљеве из области  безбедности 

саобраћаја;  

 

3.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ: 
  

 да су измирени сви доспели порези, доприноси и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (изјава подносиоца пријаве под пуном 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу); 

 да се против удружења или одговорних лица у удружењу не воде поступци 

пред надлежним судовима (изјава подносиоца пријаве под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу); 

 да подносилац пријаве није добио средства од другог донатора у укупном 

траженом износу (или недостајућа средства) за Пројект којим конкурише и да 

ће Наручиоца обавестити о свим додатним финансирањима од стране било ког 

донатора (изјава подносиоца пријаве под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу). 

 
4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ: 
 
 Подносиоци пријаве достављају следећу документацију у два примерка: 
 
 пријавни формулар и пројекат у електронској и штампаној форми - потписан и 

оверен печатом удружења са предлогом буџета пројекта који је саставни део 
пријавног формулара (у штампаној форми - потписан и оверен печатом 
удружења и електронској форми у Microsoft Office Excel програму); 

 фотокопију важећег Статута удружења (у целини);  
 потписане и печатиране протоколе о сарадњи са свим партнерима на пројекту  

(уколико постоје); 
 позитивне референце (уколико их има, на пример: писма препоруке и писма 

подршке) 
 

Уколико учесник конкурса не поднесе наведену документацију (осим позитивних 
референци, потписаних и печатираних протокола о сарадњи са свим партнерима на 
пројекту које подноси уколико има), пријава ће бити одбачена као непотпуна и неће 
бити рангирана. 

 
5. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ: 
 
Учесник конкурса може поднети највише 1 пријаву.  

Руком писане пријаве се неће прихватати. 

 



Учесници конкурса морају поднети пријаву за учешће на конкурсу на јединственом 

обрасцу – Пријавни формулар и образац пројекта који се преузимају на званичној 

интернет страни града Београда www.beograd.rs, и сајту Секретаријата за саобраћај 

www.bgsaobracaj.rs , и порталу Е – управе.  

 

Пријавни формулар, пројекат и пратећа документација подноси се у штампаној и 

електронској форми (на USB/CD-у) - потписан и оверен печатом удружења  у 2 (два) 

примерка (у даљем тексту: Пријава). 

 

Пријава се подноси у затвореној коверти директно на писарници Градске управе града 

Београда, Секретаријат за саобраћај, 27.марта 43-45 или препоручено поштом са 

повратницом, на којој мора да пише: 

На предњој страни 

 Градска управа града Београда 
 Секретаријат за саобраћај 
 27.марта 43-45, II спрат 
 Комисија за избор пројеката од јавног интереса које реализују удружења, а који 

су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју 
града Београда за 2016. годину 

 НЕ ОТВАРАТИ 
На задњој страни 

 Назив и адреса подносиоца пријаве 
 

Пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге 
адресе, неће се разматрати. 
Крајњи рок за достављање пријаве је 19. јул 2016. године до 12.30 часова. 
Свака пријава која доспе након крајњег рока, без обзира на начин достављања, 
сматраће се неблаговременом и неће се разматрати и иста ће бити неотворена 
враћена подносиоцу пријаве. 

Све додатне информације се могу добити у Секретаријату за саобраћај од 9,00 до 
12,00 часова или позивом на телефонски број  330- 9653,330-9432 или путем E-maila: 
marija.lazarevic@beograd.gov.rs. и aleksandra.pavlovic@beograd.gov.rs 
 
 
 
6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА И НАЧИН БОДОВАЊА 
 
Комисија ће приликом разматрања потпуних и благовремених пријава посебно 
вредновати следеће критеријуме за избор пројеката: 

 усклађеност пројекта са циљевима конкурса;  0-20 бодова 

 референце пројекта: квалитет пројекта (изводљивост, могућност развијања 

пројекта његова одрживост, оригиналност, актуелност теме, оправданост и др.); 0-

15 

 циљнe групe и начин укључивања (величина циљне групе, активно/пасивно 

укључивање и др); 0-5 бодова 

 циљеви који се постижу (обим задовољавања јавних потреба, степен унапређења 

стања из  области безбедности саобраћаја на путевима); 0-20 

 економичности буџета пројекта, усклађености буџета са планираним 

активностима; 0-10 бодова 
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 суфинасирање пројеката из других извора: сопствених прихода, буџета Републике, 

територијалне аутономије или локалне самоуправе, фондова европске уније, 

поклона, донација, легата, кредита и др. у случају недостајућег дела за 

финансирање пројекта; 0-5 бодова  

 број успешно реализованих пројеката у периоду од три календарске године пре 

датума објављивања конкурса на територији републике Србије; 0-5 бодова 

 ефекти пројекта 0-20 бодова 

Максимални укупни број бодова је 100. 

7. РАСПОДЕЛА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
 

 Висина обезбеђених финансијских средстава за подршку пројектима удружења је 
10.100.000,00 РСД. 

 Максималан износ за финансирање или суфинансирање пројекта удружења је 
2.000.000,00 РСД 

 Учесник конкурса може да конкурише за укупну вредност предлога буџета 
Пројекта или за недостајући део средстава уз обавезну изјаву да нису добили 
средства од другог донатора у укупном траженом износу за пројекат или део 
недостајућих средстава за који конкуришу.  

 Средства се могу доделити само за пројекте чији је циљ некомерцијалан. 
Средства се не могу користити за стварање профита.  

 Средства која се одобре за реализацију Пројекта јесу наменска средства и могу 
се користити искључиво за реализацију Пројекта. 

 Динамика плаћања је 50% од укупно одобреног буџета, након потписивања 
Уговора са Наручиоцем, а преосталих 50% након половине трајања пројекта и 
достављања Извештаја o реализованим активностима који се односи на 
наведени период, као и прихватања истог од стране Kомисије. Након 
реализације пројекта, реализатор је у обавези да достави коначан и детаљан 
Извештај о рализацији активности, финансијски Извештај о утрошеним 
целокупним средствима  и да оправда сва утрошена средства, у супротном ће 
Наручилац бити приморан да активира меницу за повраћај средстава. 

 Да би се средства уопште доделила потребно је да пројекат освоји најмање 50 

могућих бодова, с тим да ће се средства доделити за финансирање или 

суфинансирање пројеката удружењима са највећим бројем бодова, а до висине 

укупно одобрених средстава. 

 

8. ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ДОБИЈЕНИХ СРЕДСТАВА 
 
 Додељеним средствима могу се финансирати само оправдани трошкови, 

односно реални трошкови у вези са реализацијом пројекта. 
 Трошкови се морају евидентирати на рачунима који гласе на корисника 

средстава и који су предвиђени буџетом пројекта. 
 
     Неприхватљиви трошкови у вези са реализацијом пројекта су: 

 трошкови активности на припреми пројеката; 
 трошкови који се не односе на период имплементације пројекта; 
 заостали дугови и камате; 
 трошкови набавке опреме која није неопходна за реализацију пројектних 

активности; 

 куповина канцеларијског намештаја; 



 трошкови адаптације објеката; 
 трошкови такси превоза; 
 трошкови који се већ финансирају из других извора;  
 плаћање истих лица по различитом основу у оквиру реализације одобреног 

пројекта. Једно лице може обављати више различитих функција и активности 
(нпр. менаџер пројекта и тренер на пројекту), али не може бити плаћено из 
буџета пројекта по оба основа, већ само по једном. 

 режијски трошкови (трошкови грејања, трошкови комуналија, трошкови струје) 
 

9. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 
 
За оцену свих пристиглих пројеката биће задужена Комисија.  
 
Ради потпунијег сагледавања квалитета пројеката, Комисија може тражити појашњења 
пројекта и обавити интервју са учесником конкурса, као и предложити измену 
предлога буџета пројекта. 
 

Комисија ће вршити рангирање пројеката; утврдити предлог ранг-листе и исту 

објавити на званичној интернет страни града Београда www.beograd.rs, и сајту 

Секретаријата за саобраћај www.bgsaobracaj.rs, и порталу Е – управе, у року који не 

може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.  

 
Сваки учесник на конкурсу може Комисији уложити приговор у року од  пет дана од 

дана објављивања предлога ранг-листе. 

 

Учесници конкурса имају право увида у пријавни формулар и пратећу документацију 

по утврђивању предлога  ранг-листе у року од 3 дана од дана објављивања предлога 

ранг-листе. 

 

Комисија одлучује по приговорима у року који не може бити дужи од 15 дана од дана 

истека рока за подношење приговора. 

 

Kомисија, након истека рока за подношење приговора, односно рока за одлучивање по 

приговорима, утврђује коначну ранг-листу коју објављује на званичној интернет 

страни града Београда www.beograd.rs, и сајту Секретаријата за саобраћај 

www.bgsaobracaj.rs , и порталу Е – управе. 

 

Крајњи рок за реализацију пројекта је 5 месеци од дана потписивања Уговора.  

 
10. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 
 
Учесник конкурса је дужан да наведе у својој пријави да ли ће извршење пројекта 

делимично поверити партнеру на пројекту, чије активности не могу бити веће од 50% 

од укупних активности предвиђних пројектом. Учесник конкурса не може бити партнер 

на предлогу пројекта другог учесника на истом конкурсу. У овом случају неће се 

рангирати пријаве оба учесника. 

 
Након спроведеног поступка и доношења одлуке о финансирању или суфинансирању 

пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији 
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града Београда закључиће се уговори којима ће се регулисати међусобна 

права,обавезе и одговорности уговорних страна. 

 

Корисник средстава је дужан да надлежном органу, у сваком моменту, омогући 
контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.  

 
 

 
                                                                             К О М И С И Ј А 

 


