
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

Секретаријат за саобраћај 

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ОДАБРАНИХ ПРОЈЕКАТА  

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА, А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

Секретаријат за саобраћај  је позив за достављање пријава објавио у средствима јавног 

информисања, 1. августа 2014. године, сва пратећа документација у вези са позивом била 

је доступна на web страници Града Београда и Секретаријата за саобраћај. 

Крајњи рок за достављање предлога пројеката био је 27. август 2014. године. 

 

Укупна вредност средстава за финансирање пројеката удружења износи 10.000.000,00 

(словима: десетмилиона) динара, с тим да максималан износ за финансирање или 

суфинансирање пројекта удружења не може бити већи од 2.000.000,00 (словима: 

двамилиона) динара. 

На састанку Комисије за избор пројеката који су усмерени ка унапређењу безбедности 

саобраћаја на путевима на подручју града Београда, а у складу са Законом о безбедности 

саобраћаја и програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на подручју града Београда за 2014. годину, одржаног 28. августа 

2014. године утврђено је следеће: 

- на адресу Секретаријата за саобраћај пристигло је укупно 23 пријаве од којих су 2 

пријаве неблаговремене 

- од 21 благовремено пристигле пријаве, 6 нису биле у складу са условима конкурса 

оцењено је да 15 пријава испуњава услове конкурса 

- предложено је да 7 предлога пројеката буде финансирано (табела) 

У прилогу се налазi табелa: 

- Табелa  – Листа предложених пројеката за финансирање (од 60-100 бодова) 

 
Учесници Конкурса имају право писаног приговора у року од 3 дана од дана објављивања 
листе, без обзира на начин подношења, на адресу: Секретаријат за саобраћај, 27. Марта 
43-45, Београд, са напоменом: ''За Комисију за избор пројеката удружења који су 
усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на подручју града Београда'' 
 

Примедбе које буду пристигле после утврђеног рока неће бити разматране. 

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног пријема. 

Све додатне информације могу се добити телефоном, у наредна три дана, искључиво у 

периоду од 10 до 12 часова. 

Особа за контакт: Катарина Радуловић 011/330-9785, katarina.radulovic@beograd.gov.rs. 

mailto:katarina.radulovic@beograd.gov.rs

