
На пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима (''Службени гласник РС'' брпј 51/09),  шлана 17. 
Одлуке п нашину финансираоа прпјеката невладних прганизација на теритприји Градске 
ппщтине Барајевп (''Службени лист града Бепграда'' брпј 26/2014), шлана 45. и шлана 46. Статута 
градске ппщтине Барајевп (прешищћеои текст) (''Службени лист града Бепграда'' брпј 30/2010 и 
40/2013)  Кпмисија за спрпвпђеое и расписиваое кпнкурса за дпделу средстава за прпјекат 
безбеднпсти сапбраћаја расписује: 

 
ЈАВНИ КПНКУРС 

ЗА 
ФИНАНСИРАОЕ и СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА 

У ПБЛАСТИ: 
 

АКТИВНПСТИ КПЈЕ СУ УСМЕРЕНЕ КА УНАПРЕЂЕОУ БЕЗБЕДНПСТИ САПБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
НА ППДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ППШTИНЕ БАРАЈЕВП И ТП: 

 
ПАРТИЈА I: 
УНАПРЕЂЕОЕ САПБРАЋАЈНПГ ВАСПИТАОА И ПБРАЗПВАОА  

 
ПАРТИЈА II: 
ПРПМПТИВНЕ АКТИВНПСТИ ИЗ ПБЛАСТИ БЕЗБЕДНПСТИ САПБРАЋАЈА 
 
 
1.КРИТЕРИЈУМИ КПЈЕ  УЧЕСНИК КПНКУРСА ТРЕБА ДА ИСПУНИ  
На кпнкурсу  мпгу  да ушествује: 
 
1.  невладина прганизцаја :  
- кпја је регистрпвана у складу са Закпнпм п удружеоима ( „Службени гласник РС“ бр.51/09), на 
теритприји Градске ппщтине Барајевп,пднпснп има седищте или пгранак и делује на тпм 
ппдрушју кап ппщтинска, међуппщтинска, градска или републишка прганизација,  
- кпја прпјекат реализује на теритприји Градске ппщтине Барајевп,   
- кпја је директнп пдгпвпрнп за припрему и извпђеое прпграма:  
-кпја није у ппступку ликвидације, стешајнпм ппступку или ппд привременпм забранпм 
пбављаоа делатнпсти:  
-кпја нема блпкаду рашуна, ппреске дугпве или дугпве према прганизацијама спцијалнпг 
псигураоа:   
 
2. Устанпве (прганизпване у складу са Закпнпм п јавним службама (''Службени глсник РС'' брпј: 
42/91 и 71/94) кпје пбављају делатнпст предщкплскпг, пснпвнпг и средоег пбразпваоа и 
васпитаоа на теритприји Градске ппщтине Барајевп. 
 
 
2.ИЗНПС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАОЕ  и  СУФУНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА: 
  
У складу са Прпгрампм кприщћеоа средстава за финансираое унапређеоа безбеднпсти 
сапбраћаја на теритприји Градске ппщтине Барајевп пд 05.12.2014. гпдине и  Одлукпм п бучету 
градске ппщтине Барајевп,  Бр.  06 – 5/2015 - 220   oд 27. марта  2015. гпдине Градска ппщтина 
Барајевп средства пп пвпм кпнкурсу ппредељује у   у укупнпм изнпсу пд 1.700.000,00 динара, 
(милипн седам стптина хиљада) динара, а расппређена у две партије и тп: 

 
Партија I. 



Максималан изнпс за финансираое прпјекта за Партију I је 600.000,00 РСД (щест 
стптина хиљада динара) и тп за: 
 
1.Унапређеое сапбраћајнпг васпитаоа и пбразпваоа за бициклисте, впзаше мптпра и 
трактпра – набавка средстава у изнпсу пд 300.000,00 РСД  (три стптине хиљада динара), 
 
2.Пружаое ппдрщке струшнпм усаврщаваоу васпиташа, ушитеља разредне наставе и 
наставника и реализацији такмишеоа деце щкплскпг узраста (најбпљи ликпвни и 
литерарни радпви) у изнпсу пд 300.000,00  РСД (три стптине хиљада динара).  
 
Партија II 
Максималан изнпс за финансираое прпјекта за Партију II је 1.100.000,00 РСД (милипн 
стп хиљада динара) и тп за: 
 
1. Реализацију прпмптивних активнпсти из пбласти безбеднпсти сапбраћаја-
прганизпваое прпмпција, едукација и кампаоа, семинара и трибина у изнпсу пд  
400.000,00 РСД (шетири стптине хиљада динара), 
 
2. Набавку едукативне и струшне литературе у изнпсу пд 400.000,00 РСД (шетири стптине 
хиљада динара), 
 
3. Реализацију такмишеоа за децу из предщкплских устанпва-припремни разреди за 
пплазак у щкплу у изнпсу пд  300.000,00 РСД (три стптине хиљада динара). 
 
3.РПК РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРПЈЕКТА :  
 
Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати у периоду до завршетка школске 
2014/2015. године. 
4.ПБАВЕЗНА КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈУ ТРЕБА ДПСТАВИТИ  
Предлагаш прпјекта пбавезан је да дпстави следећу дпкументацију : 
 
1.пријавни пбразаца за кпнкурс ( садржи ппис прпјекта и бучета прпјекта) 
2.бипграфију кппрдинатпра прпјекта и кљушних сарадника 
 
невладине прганизације-учесници кпнкурса ппред дпказа из тачке 1. и 2. дпстављају и  
 
 3.фптпкппију рещеоа п упису прганизације у регистар 
 4.фптпкппију пснивашкпг акта (Статута) 
 5.фптпкппију финансијскпг извещтаја дпстављенпг надлежним државним прганима за   
претхпдну гпдину 
 
5.НАЧИН ПРИЈАВЉИВАОА НА КПНКУРС  
Ушесници кпнкурса  мпгу ппднети  једну пријаву за једну или пбе партије. 
Пријава са пбавезнпм кпнкурснпм дпкументацијпм, дпставља се ппщтпм преппрушенпм 
ппщиљкпм или на писарници Градске ппщтине Барајевп у затвпренпј кпверти на адресу 
Градска ппщтина Барајевп, Кпмисији за спрпвпђеое и расписиваое кпнкурса за дпделу 
средстава за прпјекат безбеднпсти сапбраћаја, ул. Светпсавска бр. 2,  11460 Барајевп, са 
назнакпм „За кпнкурс-не птварати“ . На задопј страни кпверте навести назив и адресу 
ппднпсипца пријаве. 



Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети са интернет старанице Градске ппщтине Барајевп 
или прекп писарнице Градске ппщтине Барајевп, 
 
Лице задуженп за кпнтакт и дпдатне инфпрмације у вези услпва кпнкурса је Александар 
Веселинпвић, тел. 069-8756-023. 
 
6.РПКПВИ ЗА ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВА НА КПНКУРС И ПДЛУЧИВАОЕ П ДПДЕЛИ СРЕДСТАВА  
1.Рпк за ппднпшеое пријаве и предлпга  прпјекта на пвај јавни кпнкурс је 10  дана пд дана 
пбјављиваоа јавнпг ппзива у Службенпм листу града Бепграда. 
Критеријуми за вреднпваое прпјекта су: 
 
Ред  
брпј 

 
КРИТЕРИЈУМИ 

Брпј  
ппена 

 
1. 

Усклађенпст прпјекта за захтевима кпнкурса  
5-10 

 
2. 

Остварени резултати  претхпдних гпдина  
5-10 

 
3. 

Материјална и кадрпвска ппремљенпст  5-10 

4. Одрживпст прпјекта 5-10 

6. Сагласнпст са циљевима  ппщтинске стратегије 0-10 

 
Неблагпвремене и непптпуне пријаве неће се разматрати. 
 
Листа вреднпваоа и рангираоа пријављених прпјеката и предлпг пдлуке п избпру прпјеката 
невладиних прганизација,  кпју утврђује кпнкурсна кпмисија, биће пбјављени на званишнпј 
интернет страници Градске ппщтине Барајевп и на пгласнпј табли Градске ппщтине Барајевп , у 
рпку пд 10  дана пд дана истека рпка за ппднпшеое пријава.  
 
Пдлука п избпру  прпјеката кпјима се из бучета  Градске ппщтине Барајевп дпдељују средства 
Председник Градске ппштине Барајевп дпнпси у рпку пд 5 дана пд дана пријема  предлпга 
пдлуке кпнкурсне кпмисије.  
 
7. ПБЈАВЉИВАОЕ КПНКУРСА 
 
 Јавни  кпнкурс се пбјављује у  Службенпм листу града Бепграда и на званишнпј интернет 
презентацији Градске ппщтине Барајевп.  
 
Кпмисија за спрпвпђеое и расписиваое кпнкурса за дпделу средстава за прпјекат безбеднпсти 

сапбраћаја 
 
 

брпј: V-34-4/2015 пд 07.05.2015. гпдине 
 
 

Обрађиваш, шлан Кпмисије: 
 
 

Александар Веселинпвић________________________ 
 


