
    
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, 40/13 и 88/15) 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), Измене Програма коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима у ГО Барајево бр. VII-03-34-10/2017, Веће 

Градске општине Барајево, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о  расписивању јавног позива за доделу наменски добијених средстава из буџета Града 

Београда за подстицање програма коришћења средстава за унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима у ГО Барајево 

  

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се расписивање јавног позива за доделу наменски добијених 

средстава из буџета Града Београда за подстицање програма коришћења средстава за 

унапређење безбедности саобраћаја на путевима у ГО Барајево, образовање комисије, начин 

објављивања јавног позива и садржинa јавног позива. 

 

Члан 2. 

Средства су обезбеђена на основу Програма коришћења средстава за финансирање 

безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево за 2016. годину и пренета су на рачун 
Извршења буџета ГО Барајево 21.03.2017.године, на основу уговора бр. VII-03-401-152/2017 од 

28.02.2017.године. Решењем председника ГО Барајево распоређена су у оквиру 

Раздела 3 – Општинска управа, 

Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 

Пројекат  0701-1002 „Унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево“,  

Функција 451, Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама . 

За програме подршке имплементације најбољих програма удружења из области 

безбедности саобраћаја, овом Одлуком се опредељује износ од 2.000.000,00 динара. 

 

Члан 3. 

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

наменски добијених срестава за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која 

спроводе удружења на територији ГО Барајево. 

 

Јавни позив за учешће на Јавном конкурсу за  подстицање програма и пројеката од јавног 

интереса која реализују удружења  на територији општине Барајево (у даљем тексту: Јавни 

позив) биће објављен у „Службеном листу града Београда“ и на званичном сајту ГО Барајево. 

 

Члан 4. 

За спровођење Јавног позива за учешће на конкурсу из члана 3. ове Одлуке надлежна је  

Комисија за координацију безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево коју је именовано 

Председник Општине. 



На предлог Комисије из претходног става, Одлуку о избору програма и пројеката доноси 

Веће ГО Барајево. 

 

Члан 5. 

 Јавни позив за учешће на Конкурсу садржи: 

1. Намену средстава за остваривање јавног интереса тј. јавни интерес који ће се конкурсом 

финансирати и суфинансирати 

2. Износ средстава која су опредељена за конкурс 

3. Који субјекти имају право учешћа 

4. Критеријуме за оцену предлога пројекта на основу којих ће се додељивати средства 

5. Рокови 

6. Информација о документацији  коју  прилаже подносилац пројекта 

7. Поступак доделе средстава 

8. Опште информације 

 

Члан 6. 

Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и припрему документације за Комисију 

обавља Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове. 

 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Београда“. 

 

 

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

Број: 06-20/2017-106 од 22. маја 2017.године 

                                    

 

 

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА, 

Слободан Адамовић 

 

 

 

 

 

 

 


