
Савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Крушевца, ради промовисања 

безбедности у саобраћају деце и младих, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

            I Расписује се наградни ликовни конкурс за предшколце Предшколске установе „Ната Вељковић“ 

Крушевац на тему „Мој путић за вртић- Безбедно дете у саобраћају“ (тема може бити било који вид 

саобраћаја тј. пешачење, вожња бицикла и тротинета, јавни превоз и аутомобил).   

Ликовне радове цртати на папиру, у формату минимум блока бр. 2, подлога и техника по 

слободном избору (дрвене бојице, воштане боје, темпере, водене боје, фломастери, колаж ...).  

Радове представљене ликовним приказом доставити у зграду Градске управе града Крушевца, 

Улица Газиместанска бр. 1, канцеларија бр. 21 (поштом, лично или преко предшколске установе) или 

фотографисати рад и послати електронском поштом на маил адресу jelena.brkovic@krusevac.rs  . У маилу 

или на полеђини рада написати основне податке о аутору (име и презиме, назив вртића, група, број 

телефона) са назнаком "За наградни фото конкурс".  

Појединац може конкурисати највише са једним ликовним радом. 

Конкурс је отворен од 02.12.2020. године до 16.12.2020. године. 

Десет најбоље пласираних радова, биће награђени новчаним наградама у појединачном износу од 

2.500,00 динара нето, а награђени радови биће објављени на facebook страници Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима на територији града Крушевца.  

Одабир радова врши ће Комисија из става V ове Одлуке. 

 

            II Расписује се наградни ликовни конкурс за ученике од I до IV разреда основних школа на 

територији града Крушевца на тему „Мој путић за школу - Безбедно дете у саобраћају“ (тема може 

бити било који вид саобраћаја тј. пешачење, вожња бицикла и тротинета, јавни превоз и аутомобил).   

Ликовне радове цртати на папиру, у формату минимум блока бр. 2, подлога и техника по 

слободном избору (дрвене бојице, воштане боје, темпере, водене боје, фломастери, колаж ...). 

Радове представљене ликовним приказом доставити у зграду Градске управе града Крушевца, 

Улица Газиместанска бр. 1, канцеларија бр. 21 (поштом, лично или преко школе) или фотографисати рад 

и послати електронском поштом на маил адресу jelena.brkovic@krusevac.rs. У маилу или на полеђини рада 

написати основне податке о аутору (име и презиме, назив основне школе, разред и одељење) са назнаком 

"За наградни фото конкурс".  

Појединац може конкурисати највише са једним ликовним радом. 

Конкурс је отворен од 02.12.2020. године до 16.12.2020. године. 

Десет најбоље пласираних радова по категоријама, биће награђени новчаним наградама у 

појединачном износу од 2.500,00 динара нето, а награђени радови биће објављени на facebook страници 

Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Крушевца.  

Одабир радова врши ће Комисија из става V ове Одлуке. 

 

III Расписује се наградни видео конкурс за ученике од V до VIII разреда основних школа на 

територији града Крушевца са темом „Кажи шта знаш о саобраћају“. Потребно је снимити видео снимак 

у максималном трајању до 20 секунди. У видео снимку ученик треба приказати примере безбедног или 

небезбедног понашања учесника у саобраћају.  

Видео снимке на наведену тему послати електронском поштом на е-маил адресу 

jelena.brkovic@krusevac.rs са назнаком "За наградни фото конкурс". Аутори су сагласни да се њихови 

снимци могу објављивати. 

На конкурс ученици могу послати највише један видео снимак (снимљен мобилним телефоном, 

фото апаратом, аматерском камером и сл). Потребно је да у е-маилу аутор наведе пуно име и презиме, 

разред и одељење, назив школе, место и број телефона. 

Конкурс је отворен од 02.12.2020. године до 16.12.2020. године. 
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Аутори седам првопласираних радова биће награђени новчаним наградама у појединачном износу 

од првог до седмог места и то прво место 5.000,00 динара, друго место 4.000,00 динара, треће место 

4.000,00 динара, сва остала места од четвртог до седмог по 3.000,00 динара нето, а награђени видео 

снимци биће објављени на facebook страници Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији 

града Крушевца.  

Одабир видео снимака врши ће Комисија из става V ове Одлуке. 

 

IV Расписује се наградни фото конкурс за ученике средњих школа на територији града Крушевца 

на тему „Лајк за безбедност младих у саобраћају“.  

Потребно је фотографисати пример безбедног или небезбедног понашања учесника у саобраћају 

или одвијања саобраћаја. Уз ауторску фотографију обавезно ставити коментар како ситуација утиче на 

безбедност саобраћаја. Обавезно је приказивање локација у Крушевцу. Фотографију послати путем 

поруке на facebook профил Savet za bezbednost saobracaja grada Krusevca. Након тога фотографија ће бити 

објављена на facebook страници Savet za bezbednost saobracaja grada Krusevca, а аутор ће бити тагован. 

Оцењивање ће се вршити на основу највећег броја лајкова (50%) и на основу оцене Комисије (50%). 

Оцена фотографија ће бити извршена тако што ће се сабирати оцена Комисије (максимум 50%) са 

бројем лајкова (максимум 50%) .   

Фотографију на наведену тему треба послати електронском поштом и на е-маил адресу 

jelena.brkovic@krusevac.rs са назнаком "За наградни фото конкурс". Аутори су сагласни да се њихове 

фотогафије могу објављивати.  

На конкурс ученици могу учествовати са највише једном фотографијом (снимљену мобилним 

телефоном, фото апаратом, аматерском камером и сл). Потребно је да у е-маилу аутор наведе пуно име и 

презиме, разред и одељење, назив школе, место и број телефона. 

У свом раду аутор треба на креативан начин (дигитална фотографија, фото-колажи, фото-монтаже)  

да прикаже тему  безбедност младих у саобраћају (тема може бити било који вид саобраћаја тј. пешачење, 

вожња бицикла и тротинета, јавни превоз и аутомобил).  

Конкурс је отворен од 02.12.2020. године до 16.12.2020. године. 

Аутори шест првопласираних радова, биће награђени новчаним наградама у појединачном износу 

од првог до шестог места и то прво место 5.000,00 динара, друго место 5.000,00 динара, треће, четврто и 

пето место по 4.000,00 динара, шесто место 3.000,00 динара нето, а награђене фотографије биће објављене 

на facebook страници Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Крушевца.  

Одабир радова врши ће Комисија из става V ове Одлуке. 

 

V Формира се Комисија за преглед и одабир радова приспелих на наградним конкурсима из 

ставова I, II, III и IV ове Одлуке, у саставу: 

 

            1. Јелена Николић, саветник за одрживу урбану мобилност и ЕЕ у Градској управи града Крушевца, 

            2. Јелена Брковић, саветник за саобраћај у Градској управи града Крушевца, 

3. Предраг Арсић, пројектант у Јавном предузећу за урбанизам и пројектовање Крушевац, 

4. Марија Средојевић, дипл. психолог ПУ „Ната Вељковић“ и 

5. Блажић Драган, заменик председника Савета за безбедност саобраћаја Крушевац. 

 

Задатак Комисије је да прегледају, одаберу и предложе за награду по десет радова за ликовни 

конкурс у две категорије: предшколци Предшколске установе „Ната Вељковић“ Крушевац и ученици 

основних школа на територији града Крушевца од I до IV разреда, седам видео снимака за видео конкурс 

у категорији  ученици од V до VIII разреда и шест фотографија ученика средњих школа на територији 

града Крушевца за фото конкурс. 

           Комисија ће радити 17. децембра 2020. године, у просторијама Градске управе града Крушевца. 

           Конкурс ће се објавити на facebook страници Савета за безбедност саобраћаја на путевима на 

територији града Крушевца и доставити Школској управи ради даље дистрибуције школама. 



Средства за ову намену су обезбеђена на конту 424221 „подршка такмичењима деце основних и 

средњих школа за најбоље литерарни, ликовни, музичке, видео и др. радове који промовишу безбедно 

коришћење путева и улица 100.000,00 динара“, позиција 62, и планирана Програмом унапређења 

безбедности саобраћаја на територији града Крушевца у 2020. години у наслову „3. Превентивно-

промотивне активности из области безбедности саобраћаја“ под тачком 3.11 „Подршка такмичењима деце 

основних и средњих школа за најбоље литерарне, ликовне, музичке, видео и друге радове који промовишу 

безбедно коришћење путева и улица (новчане награде)“ („Службени лист града Крушевца“ бр. 14/2019) у 

износу од 100.000,00 динара. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

             Програмом унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Крушевца за 

2020. годину планирана је активност „Подршка такмичењима деце основних и средњих школа за најбоље 

литерарне, ликовне, музичке, видео и друге радове који промовишу безбедно коришћење путева и улица 

(новчане награде)“. 

Конкурси су део шире стратегије Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града 

Крушевца, како би се подигла свест код родитеља, деце, младих, учитеља, наставника и професора о 

безбедности деце и младих у саобраћају. Циљ ове превентивно-промотивне активности Савета је да деца 

и млади у Крушевцу на креативан начин, кроз ликовни израз, фотографију и видео материјал, развију 

свест о својој безбедности у саобраћају, нарочито пешака и бициклиста као равноправних учесника у 

саобраћају и значају поштовања саобраћајних прописа, као и да се утиче на децу, младе али и родитеље, 

да промене своје навике и понашање у саобраћају. Безбедна и приступачна инфраструктура је улагање у 

друштво.  

Сходно напред наведеном, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

 

Број: 344-901/2020 

Дана: 30.11.2020. године 

Заменик председника Савета за безбедност саобраћаја на  

путевима на територији града Крушевца  

 

Блажић Драган 


