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ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2013. ГОДИНУ

Савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима у општини Нови Бечеј основан је
решењем Општинског већа бр. III 02-020-116/2013 од 26.07. 2013. године а прва седница одржана је
05.09.2013. године и усвојен је Правилник о раду Савета којим је утврђена организација, надлежност и
начин рада.
Да би се унапредила безбедност саобраћаја, до краја 2013. године планиране су следеће активности:

 Активности у циљу унапређење саобраћајне безбедности деце у саобраћају
 Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја и активности у циљу

унапређење саобраћајног  васпитања и образовања
 Техничко опремање јединица саобраћајне полиције

На основу Законом  о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС", бр. 41/09, 53/10 и
101/11) а у складу са  Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2013. годину, Савет је у оквиру своје
надлежности утврдио предлог Програма утрошка средстава  савета за безбедност саобраћаја на
локалним путевима у општини Нови Бечеј  у циљу унапређења безбедности саобраћаја који је донео
Председник општине. Програмом је предвиђено утрошак 2,200.000.00 динара за реализацију утврђених
активности.
У складу са законом 50% тј.1.100.000,00 динара утрошено је  за поправљање саобраћајне
инфраструктуре на територији  општине а остатак од 1.100.000,00 динара за:

1) реализацију Активности у циљу унапређење саобраћајне безбедности деце у саобраћају
утрошено је 270,000.00 динара тако што је ЈП „Дирекција“ Нови Бечеј  израдила
Саобраћајни пројекат у зонама школа на државним путевима – ОШ Кумане и Ново
Милошево, о чему је Савету достављен извештај ЈП „Дирекција“ Нови Бечеј .

2) реализацију Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја и
активности у циљу унапређење саобраћајног  васпитања и образовања спроведен је конкурс
за суфинансирање програма и пројеката из области »БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И
ЕДУКАЦИЈА МЛАДИХ» са правом учешћа установе предшколског, основног и средњег
образовања као и организација Црвеног крста  на територији Општине Нови Бечеј за који је
опредељено 180.000,00 динара а услови конкурса су:

Наведена средства намењена су за:
 такмичења , едукације, манифестације, промотивне активности , из области који ће

допринети повећању безбедности деце у саораћају
 информисање



 материјал за образовање који доприноси повећању саобраћајне културе деце (рачунари,
софтвери, и остали дидактички материјалаи)

Расподела средстава
Висина средтсав одредиће се у зависности од пројекта , с  тим да појединачно не прелази износ  50 000
динара.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 Једна установа може да конкурише само са једним предлогом
 предност имају програми који су усмерен према већем броју крајњих корисника (деце)
 програм и пројекат мора да се реализује до краја текуће буџетске године;

За пројекте пријављене на конкурс, учесницима су додељена следећа средства:

О.Ш.Милоје Чиплић Нови Бечеј, за пројекат под називом »Буди безбедан у  саобраћају«, доделе
средства од по 35.000,00 динара;

О.Ш.Јосиф Маринковић Нови Бечеј, за пројекат под називом »Бициклом и пешке, идем без
грешке«, доделе средства од по 35.000,00 динара;

О.Ш.Доситеј Обрадовић из Бочара, за пројекат под називом »За безбедно детињство«, доделе
средства од по 30.000,00 динара;

ПУ Пава Сударски Нови Бечеј, за пројекат под називом »На црвено светло стој, на зелено
крећи«, доделе средства од по 27.000,00 динара;

Црвени крст Нови Бечеј, за пројекат под називом »Ипак ћу пешке«, доделе средства од по
30.000,00 динара.

Све наведене установе су успешно реализовале пројекте и по завршетку обавестиле Савет о начину
утрошка средстава, тј. оправдале су утрошена средства. Треба истаћи да се резултат спроведене
едукације одмах показао тако да је неколико деце из различитих школа на такмичењима из иве области,
освојило прва и друга места.

3) рад  Савета је у складу са законом у прошлој години утрошено 150.000,00 динара.

4) реализацију Техничко опремање јединица саобраћајне полиције планиран је утрошак
преосталих средстава и то за куповину радара. У току прошле године Савет је зa те намене
издвојино 450.000,00 динара а започет је и поступак око набавке уређаја за ласерско мерење
брзине кретања, удаљености возила и снимање саобраћајних прекршаја који je окончан
почетком 2014. године а вредност уређаја је 1.566.000,00 динара са ПДВ-ом,

Савет је одржао 5 седница у току прошле године а осим наведених послова Савет је разматрао и
иницијативе грађана за унапређење саобраћајне безбедности.
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