
 

 

 

''Савет за безбедност саобраћаја на локалним путевима'' општине Нови Бечеј расписује  

 

КОНКУРС 

за суфинансирање програма  и пројеката из  области 

''БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ЕДУКАЦИЈА МЛАДИХ'' 

у општини Нови Бечеј за другу половину 2014. године 

 

Савет за безбедност саобраћаја, ће у складу са Програмoм утрошка средстава Савета за 2014. годину, 

суфинансирати програме и пројекте из области ''Безбедност саобраћаја и едукација младих'' на 

територији Општине Нови Бечеј. Укупна средства предвиђена за доделу по овом конкурсу износе        

320.000,00 динара. 
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета општине 

Нови Бечеј  за 2014. годину. 

Право учествовања на Конкурсу имају установе предшколског, основног и средњег образовања као и 

организација Црвеног крста, са територије Општине Нови Бечеј. 

Наведена средства намењена су за: 

• наставак или завршетак пројеката започетих из средстава добијених 2013. године по Конкурсу 

Савета; 

• 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 материјали). 

Расподела средстава: 

Висина средстава одредиће се у зависности од пројекта, с тим да појединачно не прелази износ  

40.000,00 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. 

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА 

Рок за подношење пријава на Конкурс је 10. октобар 2014. године. 

Захтеви се подносе у писменој форми искључиво на конкурсном обрасцу. 

Савет за безбедност општине Нови Бечеј (Упитник), који треба да буде оверен и потписан од стране 

овлашћеног лица подносиоца захтева. 

Пријаве са потребном документацијом се подносе лично или на адресу: 

Савет за безбедност сабраћаја на локалним путевима општине Нови Бечеј 

Општинска управа Нови Бечеј  

Ул. Жарка Зрењанина број 8 

23272 Нови Бечеј 

 

Образац упитника се може преузети на званичној web презентацији општине Нови Бечеј 

Савет ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце захтева, и исте објавити и на 

сајту општине Нови Бечеј. 

 

САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА 

У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 


