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Поштовани,  

 

на основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) и Уредбе о саставу рада штабова за 

ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 198/2010), Градски штаб за ванредне 

ситуације града Врања у складу са Законом о заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник РС“, бр. 30/18 – др. закон), донео је закључке у циљу 

спречавања ширења болести КОВИД – 19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2, а који се 

односе на превоз путника у јавном и наменском превозу, које је у обавези ЈП 

„Урбанизам и изградња града Врања“, као управљач пута, да спроведе у пракси: 

 

1. Возачи аутобуса и кондуктер морају да носе заштитну маску и рукавице за 

једнократну употребу све време док су у аутобусу; 

2. За улаз и излаз путника користиће се само једна врата која су најудаљенија 

од возача; 

3. Вршиоци услуге јавног превоза у обавези су да повећају број возила на 

најфреквентнијим линијама, посебно оним линијама којима се превозе лица 

запослена у привредним друштвима, како би се смањиле гужве и обезбедио 

несметан превоз путника на безбедној удаљености не мањој од 1 метра; 

4. Када стигну на последњу станицу возач и кондуктер морају да изврше 

проветравање аутобуса, оперу и дезинфикују под аутобуса и дезинфикују све 

рукохвате. После завршене дезинфекције обавезни су да промене рукавице 

и ставе нове; 

5. У такси возилима возач је у обавези да носи заштитну маску и рукавице за 

једнократну употребу све време док вози возило; 

6. Забрањено је коришћење сувозачевог седишта за превоз путника због 

безбедне удаљености од возача; 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 



7. Сва возила морају бити дезинфикована и проветрена након извршене 

вожње; 

8. Контроле од стране саобраћајног инспектора Одељења за инспекцијске 

послове Градске управе града Врања биће свакодневне; 

 

Позивамо све грађане да на број  017 422 742 или  

имејл: urbanizam@open.telekom.rs пријаве несавесне превознике. 

 

 

 С` поштовањем                      

                    в.д. ДИРЕКТОР-а 

                                                                                  Бранимир Стојанчић с.р. 
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