
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА ПЕРИОД 2023.-2028. 

ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЊЕНО СПРОВОЂЕЊЕ 
 
 
 

Сагласно члану 104. Статута општине Бабушница, дана 30.12.2022. године на 
званичној интернет страници општине Бабушница објављујемо обавештење о 
приступању изради Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница 
за период 2023.-2028. године са акционим планом за њено спровођење. 

Утоку израде Стратегије, могу се доставити предлози и сугестије од стране 
заинтересоване јавности. 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 32. став 1. тачка 6. Закона 
о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, 129/07, 83/14 др.закон, 101/16-
др.закон, 47/18 и 111/2021-др.закон), члану 13. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013- одлука УС,  
55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др.закон, 
87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др закон) и члану 40. став 1. тачка 4. Статута општине 
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/2019 и 7/2019-
исправка).  

Члановима 10., 11., 12., 17., 18., 23., 32., 34., 36. и 38. Закона о планском систему 
Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/2018), прописани су појам, 
садржина и процедура усвајања, допуне и мењања Стратегије, као и припрема извештаја 
о учинцима спровођења Стратегије, и обавеза спровођења јавне расправе пре 
подношења на разматрање и усвајање документа. 

Чланом 40. став 1. тачка 4. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед 
општине Бабушница“, број 4/2019 и 7/2019-исправка) прописано је да Скупштина 
општине доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, 
средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом. 

Програмом за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине 
Бабушница за 2022. годину (у даљем тексту: Програм), у делу области рада: Научно-
истраживачки рад у области безбедности саобраћаја, као главна активност предвиђена 
је израда Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница за период 
2023.-2028. године са акционим планом за њено спровођење ( у даљем тексту: 
Стратегија). 

Основа управљања системом безбедности саобраћаја представља успостављен 
заштитни систем, што подразумева формирање и рад институција у области безбедности 
саобраћаја, али у складу са унапред дефинисаним планом акција. Ови планови акција се 
налазе у стратешким документима, који осим циљева, мисија и визија имају конкретно 
предвиђене дугорочне и краткорочне акције, дефинисане одговорности, субјекте који 
морају реализовати појединачне, конкретне активности итд. 

 
Израда стратегије реализује се у 2 фазе: 
Фаза 1. „Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Бабушница за 

период од 2023. од 2028. године“  која садржи пет поглавља и то:  
1. Безбедност саобраћаја – постојеће стање; 
2. Анализа стања безбедности саобраћаја;  
3. Безбедност саобраћаја – жељено стање (визија, мисија, квантитативни 

општи и посебни циљеви); 
4. Кључне области рада; 
5. Праћење и евалуација. 



 
Фаза 2: „Акциони план безбедности саобраћаја општине Бабушница за период од 

2023. од 2028. године“ којим се дефинишу специфичне мере и активности, њихова 
динамика, кључне институције и оквир финансирања за њихову имплементацију. 
Акциони планови су суштински додатак стратегији безбедности саобраћаја, а ефикасна 
имплементација акционог плана је кључ за стратешко и континуирано унапређење 
безбедности саобраћаја на територији.  

На основу Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима, акциони план представља стратешки документ за координацију 
локалних активности у безбедности саобраћаја. Међутим, кључни документ за 
координацију активности у БС је Годишњи програм безбедности саобраћаја. Локални 
савети за безбедност саобраћаја израђују Годишње програме безбедности саобраћаја 
директно из акционог плана БС, одабиром активности и израдом плана за њихову 
реализацију. Акциони план би требало да буде усклађен својим садржајем, 
организацијом и формом са једноставном формулацијом Годишњих планова 
безбедности саобраћаја и да обухвати све неопходне елементе. 

 
 
 

 
 

С поштовањем, 
 
Радна група за израду Стратегије безбедности саобраћаја 
 на путевима општине Бабушница за период 2023.-2028. године 
 са акционим планом за њено спровођење 

 
 


