
ВРАЧАР

На основу тачке 9. Упутства о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу 
средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности 
саобраћаја на путевима на подручју градске општине Врачар у 2017. години, број: 96-60/2017- 
УШ/2 од 23. јуна 2017. године и Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени 
гласник РС“, број 8/12, 94/13 и 93/15), Савет за безбедност саобраћаја Градске општине Врачар, 
утврђује:

ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИ11АНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ 
СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2017. ГОДИНИ

Укупан износ средстава планиран за финансирање програма удружења који су усмерени ка 
унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врачар у 2017. години, 
износи 2.080.000,00 динара.

Градска општина Врачар финансираће нрограме који имају за циљ унапређење безбедности 
саобраћаја на територији Градске општине Врачар.

На седници одржаној дана 20. јула 2017. године и настављеној 3. августа 2017. године, Савет за 
безбедност саобраћаја Градске општине Врачар је бодовао шест пријава које испуњавају услове 
конкурса према следећим критеријумима

• Квалитет пројекта (изводљивост, могућност развијања пројекта, оригиналност, актуелност 
теме, оправданост и др.); 0 до 20 бодова

• Циљеви који се постижу (обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима и др); 0 до 20 бодова

• Циљна група и начин укључивања (величина циљне групе, активно /пасивно 
укључивање...); 0 до 10 бодова

• Претходне активности и искуство удружења у области унапређења безбедности саобраћаја 
(доказује се достављањем реализованих пројеката, писама препоруке и др.); 0 до 10 бодова

• Економичност буџета пројекта, усклађеност буџета са планираним активностима (Комисија 
може тражити објашњења у вези са буџетом и умањења по појединим ставкама, па је у 
интересу Удружења да направи реалан и економски оправдан буџет; 0 до 10 бодова

• Број успешно реализованих пројеката у претходне три календарске године, са 
организационим јединицама Градске управе града Београда и градским општинама;0 до 20 
бодова (5 бодова за сваки реализован пројекат, максимално 20 бодова)

• Ефекти пројекта; 0 до 10 бодова
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Након извршеног бодовања утврђена је следећа листа:

р.б. подносилац
пријаве назив пројекта К1

0-20
К2

0-20
КЗ

0-10
К4

0-10
К5

0-10
К6

0-20
К7

0-10
укупно
бодова

1.

Удружење 
„Центар за 

одрживи развој и 
безбедност 
саобраћаја“

„Безбедност годи-нама“ 20 20 10 8 10 20 10 98

2.
Едукативни 

центар 
„Безбедно у 
саобраћају“

„Безбедно у саобраћају"' 20 20 10 3 6 15 10 84

3. Центар за 
едукацију. 

превенцију и 
промоцију у 
саобраћају

„Безбедни кораци у 
саобраћају".

20 20 10 3 8 15 7 83

4. Удружење
„Саобраћајни

активизам'"

„Мобилни едукативни 
саобраћајни полигон 

за децу"

20 20 5 3 1 15 10 74

5. Удружење 
саобраћајних 

инжењера 
„Зелени талас"

„Децо безбедност је ин“ и 
„Обука за правилну 

употребу дечијих 
аутоседишта"

20 20 10 0 10 0 10 70

6. Удружење 
„Савет за 

безбедност 
саобраћаја'"

„Едукација нижих разреда 
основних школа на 

тему безбедност 
саобраћаја”

20 20 5 3 6 5 10 69

Прегледом документације приложене уз пријаву, Савет за безбедност саобраћаја Градске општине 
Врачар је утврдио да је пријава Удружења „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ са 
седиштем у Београду, улица Џона Кенедија број 33, непотпуна, те се пријава удружења 
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ није узела у разматрање.

Учесници конкурса имају право на увид у конкурсни материјал и право на приговор у року од 3 
дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији Градске општине Врачар. 
Последњи дан за вршење увида и улагање приговора је 9. август 2017. године. Приговори и 
захтеви за увид предају се преко Писарнице градске општине Врачар, за Савет за безбедност 
саобраћаја Градске општине Врачар, Његошева 77.

По коначности листе, председник Градске општине Врачар ће, у складу са редоследом на листи, на 
предлог Савета, посебним актом одлучити о избору пројекта коме се опредељују средства, у року 
не дужем од 15 дана од дана објављивања листе, након чега ће са корисником бити закључен 
уговор, којим ће се регулисати начин коришћења средстава, рок у коме се средства морају 
искористити, контрола наменског коришћења средстава, начин раскида уговора и повраћаја 
одобрених средстава или активирања инструмента обезбеђења, у случају ненаменског коришћења 
средстава и слично.

У Београду, 4. августа 2017. године ПРЕДСЕ АВЕТА
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