
 

 

На основу члана 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС и 55/2014) и 

члана 35. Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ број 

43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13-испр и 40/15), председник Градске општине 

Звездара објављује  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

за реализацију Програма  општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на 

путевима Градске општине Звездара 

 

Градска општина Звездара упућује јавни позив удружењима грађана и другим 

непрофитним организацијама за реализацију Програма општинског тела за 

координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара. 

 

Основне информације 

Градска општина Звездара је закључила уговор о финансирању Програма општинског 

тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара 

са Градском управом града Београда - Градским секретаријатом за саобраћај,  у 

вредности од 3.200.000,00 динара. За програмске активности у вредности од 

2.130.000,00 динара упућује се јавни позив удружењима грађана и другим 

непрофитним организацијама за њихову реализацију, и то за: 

РБ Активност Пројектни задатак 
Вредност у 

РСД 

1 

Организовање 

предавања 

Предшколци пешаци 

Осмишљавање и организација 21 

предавања на 21 различитој локацији 

(вртићу) у периоду март – мај 2016. 

године 

250.000,00 

2 

Интерактивна 

предавања за 

родитеље "Родитељ-

модел понашања деце 

у саобраћају" 

Израда брошура 

"Родитељ-модел 

понашања деце у 

саобраћају" 

Осмишљавање и реализација  13 

интерактивних предавања  за 

родитеље ученика првог разреда на 

тему "Родитељ-модел понашања 

деце у саобраћају". 

Израда брошуре у боји, 8 страна А5 

формата, у електронској форми и 

500 штампаних примерака.  

300.000,00 

3 

Организовање 

предавања и квиза 

''Шта знаш о 

саобраћају'' за ученике 

3. разреда основне 

школе 

Осмишљавање и организовање 

предавања за ученике трећег 

разреда основне школе на тему 

саобраћајне безбедности ученика, 1-

2 предавања по школи, у зависности 

од величине школе, укупно 13 школа 

(16 предавања).  Осмишљавање и 

организовање квиз такмичења на 

општинском нивоу, уз обезбеђивање 

награда 

250.000,00 

4 

Организовање 

конкурса за најбољу 

презентацију и/или 

Осмишљавање и организација 

конкурса за најбољу презентацију 

и/или кратак филм из области 

300.000,00 



РБ Активност Пројектни задатак 
Вредност у 

РСД 

кратак филм из 

области безбедности у 

саобраћају. 

безбедност у саобраћају 

Наградни фонд у вредности од 

150.000,00 динара 

5 

Заједничке радионице 

за ученике и родитеље 

"Алкохол и понашање у 

саобраћају" 

Осмишљавање и организација 10 

радионица за ученике шестог, 

седмог и осмог разреда и њихових 

родитеља са циљем освешћивања 

утицаја алкохола, канабиса и умора 

на понашање возача и безбедну 

вожњу. Градска општина Звездара ће 

обезбедити наочаре које симулирају 

алкохолисаност, умор у јутарњим 

часовима након радно проведене 

ноћи, као и екстремни умор, умор у 

каснијем делу дана, након дуге 

вожње, утицај конзумације канабиса 

и предозираност наркотицима. 

150.000,00 

6 

Интерактивно 

предавање "Како се 

понаша учесник у 

саобраћајној несрећи - 

као возач, сувозач, 

очевидац и онај који 

указује прву помоћ“ 

Организовање интерактивне 

трибине „Како се понаша учесник у 

саобраћајној несрећи - као возач, 

сувозач, очевидац и онај који 

указује прву помоћ“, уз 

демонстрацију указивања прве 

помоћи,  и реализација у 9 средњих 

школа. 

150.000,00 

7 

Безбедна вожња 

мотоцикала 

Израда плаката 

''Безбедна вожња 

мотоцикала'' 

Осмишљавање и организовање 

предавања у 9 средњих школа на 

тему „Безбедна вожња мотоцикала“ 

Осмишљавање елемената плаката 

„Безбедна вожња мотоцикала“, 

припрема за штампу и штампа 

најмање 50 плаката Б2. 

300.000,00 

8 

Утицај психоактивних 

супстанци на 

безбедност у 

саобраћају  

Осмишљавање и организација обуке 

наставника и ученика за реализацију 

радионица које за циљ имају 

освешћивање утицаја алкохола, 

канабиса и умора на понашање 

возача и безбедну вожњу, уз 

коришћење наочара које симулирају 

алкохолисаност, умор и дејство 

наркотика – укупно 3 истоветне 

обуке, у трајању од максимум 120 

минута. Градска општина Звездара 

ће средње школе опремити 

наочарима које симулирају 

алкохолисаност, умор у јутарњим 

часовима након радно проведене 

ноћи, као и екстремни умор, умор у 

каснијем делу дана, након дуге 

вожње, утицај конзумације канабиса 

100.000,00 



РБ Активност Пројектни задатак 
Вредност у 

РСД 

и предозираност наркотицима. 

9 
Безбедност старијих 

лица у саобраћају  

Осмишљавање и организовање 

трибине на тему „Безбедност 

старијих лица у саобраћају“.  

80.000,00 

10 

Стручно усавршавање 

чланова Савета ГО 

Звездара за 

безбедност саобраћаја 

на путевима и 

директора 

предшколске установе, 

основних и средњих 

школа  

Организовање дводневног студијског 

путовања у Сегедин за 30 особа, 

посета школама и размена исустава 

на тему Програм рада школе у 

области саобраћајне безбедности и 

сарадња са локалном заједницом. 

250.000,00 

 

 

Подносиоци пријава 

Удружења грађана и друге непрофитне организације. 

Све програмске активности морају се реализовати до 10. јуна 2016. године, а извештај 

доставити Одељењу за комуналне делатности, заштиту животне средине и 

координацију инвестиционих пројеката Градске општине Звездара до 25. јуна 2016. 

године. 

Неопходна документација приликом пријаве на Јавни позив 

1. Правилно попуњен, оверен и потисан ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР за предлог 

пројеката/програма у области безбедност у саобраћају који може да се преузме 

са сајта www.zvezdara.org.rs,  

2. Копију Статута подносиоца пријаве 

3. Копију Решења о упису удружења у регистар 

4. Последњи извод (не старији од 7 дана) пословне банке да рачун подносиоца 

пријаве није у блокади 

 

Одлука о додели средстава 

Једно удружење може дати предлоге за реализацију више програмских активности или 

само једне. На истом обрасцу се попуњавају предлози реализације програма и за једну 

и за више програмских активности. Биографије предавача и предлози садржаја 

радионица, предавања, брошура... се достављају посебно.     

Прихватљиви трошкови укључују:  

- Трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију 

програма/пројекта,  

- Tрошкове који директно произилазе из предложених активности: информисање, 

оглашавање, штампање, трошкови организације обука итд., укључујући 

трошкове финансијских услуга (банкарских провизија), трошкове ангажованих 

лица, 

- Трошкове ПДВ- а. 

Неприхватљиви трошкови су: 

- Дугови и покривање губитака или дуговања,  

- Пристигле пасивне камате,  

- Ставке које се већ финансирају из других пројеката,  

- Куповина земље или зграда или реновирање просторија, 

- Трошкови закупа простора и набавке материјала који обезбеђује ГО Звездара 

(наочаре које симулирају алкохолисаност, умор у јутарњим часовима након 

http://www.zvezdara.org.rs/


радно проведене ноћи, као и екстремни умор, умор у каснијем делу дана, након 

дуге вожње, утицај конзумације канабиса и предозираност наркотицима) 

 

Одлуку о додели финансијских средстава доноси председник Градске општине 

Звездара на предлог Савета Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на 

путевима  који ће, уз подршку стручних лица из васпитно образовних установа и 

стручњака у области саобраћајне безбедности,  процењивати пристигле пријаве. 

Једном удружењу се може се одобрити реализација једне или више програмских 

активности. 

 

Мерила  

Административна провера  

Сви програми/пројекти који буду послати у предвиђеном року биће укључени у процес 

административне провере документације. Административна провера састоји се из два 

дела: 

1. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна 

документација у складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у 

траженој форми;  

2. Да ли је трајање реализације програмске активности у складу са правилима 

конкурса.  

 

Техничко-финансијска провера 

Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и 

предлога буџета. Процена ће бити спроведена на следећи начин: 

Критеријуми: 

Усаглашеност програма са захтевима конкурса Да ли је подносилац пријаве 

одговорио на исказане потребе наручиоца, да ли је програмске активности ускладио са 

потребама циљне групе? Максимално 10 бодова 

Квалитет понуђеног програма Оцена квалитета садржаја предавања, радионица, 

трибина; оцена квалитета садржаја брошура, плаката... Максимално 15 бодова 

Финансијски и оперативни капацитет Да ли подносилац пријаве и партнери имају 

довољно техничког знања, професионалних капацитета, укључујући стручности и 

искуства у реализацији сличних активности? Максимално 10 бодова  

Методологија Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, 

усклађене са циљевима и очекиваним резултатима? Максимално 10 бодова  

Да ли је план реализације програмске активности добро разрађен и изводљив? 

Максимално 10 бодова 

Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени трошак неопходан за 

реализацију програмских активности? Максимално 5 бодова 

Максимални укупни резултат је 60 бодова. 

 

Рок и начин достављања пријава 

Рок за подношење пријаве за доделу средстава за реализацију Програма  је 15 дана 

од дана објаве конкурса, односно 8. март 2016. године. 

Правилно попуњен, оверен и потписан Пријавни формулар доставља се Одељењу за 

комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих 

пројеката Градске општине Звездара: 

1. Лично,  преко писарнице Општинске управе Звездара 

2. Поштом на адресу: 

Градска општина Звездара 

Булевар краља Александра 77 

11000 Београд 

са назнаком „За јавни позив – не отварати “. 



 

Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса са образложењем на 

огласној табли Градске општине Звездара и на званичној интернет презентацији 

Градске општине Звездара (www.zvezdara.rs ). Исти документ ће бити достављен свим 

подносиоцима пријава. 

Рок за улагање приговора на предлог Одлуке о додели средстава је пет дана од дана 

објављивања резултата. Приговоре разматра Савет Градске општине Звездара за 

саобраћај на путевима, а коначну Одлуку доноси председник Градске општине 

Звездара. 

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за комуналне делатности, 

заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката Градске општине 

Звездара, канцеларија  304 или телефоном на број 011/3405-740. 

 

 

 

 

                                                                                   

 

http://www.zvezdara.rs/

