
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гл. РС“ број 15/2016), члана 10. 
став 4. Закона о путевима („Сл.гл.РС“ број 41/2018  и 95/2018 – др.закон), члана 8. Одлуке о 
јавним и некатегорисаним путевима на територији града Врања („Сл.гл. града Врања“ број 
37/2018), Одлуке о измени и допуни одлуке о усклађивању пословања ЈП Завод за урбанизам 
са Законом о јавним предузећима („Сл.гл. града Врања“ бр.37/2018) и члана 32. тачка 14. 
Статута ЈП Урбанизам и изградња града Врања, Надзорни одбор јавног предузећа на седници 
одржаној дана 25.04.2019. године донео је следећу 
 

О Д Л У К У 
О висини накнаде за коришћење градских улица и полигона за обуку возача 

 
Члан 1. 

ЈП Урбанизам и изградња града Врања је управљач јавних путева на територији града 
Врања.  

Поверавање вршења јавних овлашћења – управљања јавним путевима града Врања, 
Скупштина града Врања усвојила је на седници одржаној дана 18.12.2018. године, кроз Одлуку 
о измени и допуни одлуке о усклађивању пословања ЈП Завод за урбанизам са Законом о 
јавним предузећима („Сл.гл. града Врања“ бр.37/2018). 

Члан 2. 
У складу са претходним чланом, ЈП којем је поверено вршење овлашћења управљача 

пута, овом одлуком утврђује обвезнике плаћања коришћења јавног пута, основицу, висину, 
начин утврђивања и плаћања, припадност прихода, као и друга питања од значаја за 
утврђивање и плаћање наканда за коришћење градског полигона и улица на територији града 
Врања. 

Члан 3. 
Обвезник плаћања је привредно друштво које је регистровано за обављање 

делатности ауто школа, и које користи полигон за обуку возача у улици Пролетерских 
бригада бб у Врању, као и градске саобраћајнице за извођење практичне наставе. 

Члан 4. 
Висина накнаде је прописана у следећој табели: 

Врста возила Категорија за коју се 
полаже 

Висина накнаде по возилу 
месечно 

 

Мотоцикл А 1.500,00  

Путничко возило Б 2.500,00  

Теретно возило Ц 3.500,00  

Аутобус Д 4.500,00  

Камион са приколицом Е 5.500,00  

 
Члан 5. 

 Уколико привредно друштво које обавља наведену делатност користи само градске 
саобраћајнице за извођење практичне наставе, не и полигон, плаћа 50% од накнаде наведене 
у члану 4. ове Одлуке. 

Члан 6. 
Накнада се уплаћује на рачун број 840-714591843-65, по моделу 97, у позиву на број 

иде матични број привредног друштва које врши делатност ауто школа. 
Обвезник плаћања накнаде плаћа месечну накнаду за сва регистрована возила којима 

обавља привредну делатност. 
Обвезник плаћања накнаде је у обавези да се придржава свих прописа који се тичу 

рада и пословања ауто школи. 
 
 



Члан 7. 
Рокови, начин и динамика плаћања, као и остали међусобни односи између корисника 

полигона и управљача пута, биће регулисани уговором између управљача пута и корисника 
полигона и градских улица, или корисника само улица. 

Члан 8. 
 Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши организациона јединица 
Градске управе у чијој су надлежности послови саобраћаја. 
 Инспекцијски надзор врши саобраћајни инспектор. 
 Комунално – полицијски надзор над спровођењем одлуке врши Комунална полиција 
града Врања. 

Члан 9.  
Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за коришћење 

градских улица и полигона, коју је Градско веће града Врања донело на седници одржаној 
дана 04.09.2017. године. 

Члан 10. 
По добијању сагласности од стране оснивача – Скупштине града Врања, ова  одлука 

ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику града Врања. 
 
 

Председник Надзорног одбора 
     ЈП Урбанизам и изградња града Врања 

   Саша Сентић 
 


