Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,имовинско-правне послове,
комунално-стамбене делатности и
заштиту животне средине
ВРАЊЕ

На основу чланова 157. став 1. и 158. став 1. и став 2. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима ("Службени гласник РС", бр. 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), чл. 5. Решења о одређивању плаве зоне („Службени
гласник града Врања“, бр. 37/2018, 13/2019, 21/2019 и 17/2021), подноси следећи

ЗАХТЕВ
за одобрење за кретање, заустављање и паркирање
теретног моторног возила у плавој зони
Назив правног лица/ предузетника/ физичко лице _______________________________________
Адреса пребивалишта/ седиште ______________________________________________________
МБ и ПИБ (за правно лице/предузетника) _______________________________________
Kонтакт телефон ___________________________________
Молимо да нам за потребе _________________________________________ издате
(правно лице/ предузетник/ физичко лице)
одобрење за кретање, заустављање и паркирање теретног моторног возила у плавој зони града
Врања ради обављање делатности ________________________________________________
______________________________________________________________________________
Марка, тип и највећа дозвољена маса возила (F.1)
________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Регистарски број возила
_________________________
__________________________
__________________________

ПРИЛОГ:
1. Копија решења о упису правног лица/ предузетника у Регистар АПР,
2. Копија саобраћајне дозволе –из читача или потврда о регистрацији возила
3. Доказ о уплати таксе – оригинал
Уплата локалних административних такси у складу са чланом 10. Одлуке о
локалним административним таксама („Сл. гласник града Врања“, бр. 37/2018, 29/2019 и
27/2022)
I.За подношење захтева у износу од 300,00 динара - такса се плаћа по захтеву
Сврха уплате: локална административна такса, тарифни број 1.
Прималац: Буџет града Врања
Број жиро рачуна: 840-742241843-03, са моделом и позивом на број 97 47-114

II.Износ у зависности од највеће дозвољене укупне масе возила:
1) до 3,5т: дневно 110,00 динара, месечно 1.150,00 дин. или годишње (од 01.01. до
31.12.2023) 4.600,00 дин. – такса се плаћа по возилу
Сврха уплате: локална административна такса, тарифни број 20.
Прималац: Буџет града Врања
Број жиро рачуна: 840-742241843-03, са моделом и позивом на број 97 47-114
НАПОМЕНА: Дозвољено кретање, заустављање и паркирање теретних моторних возила
највеће дозвољене укупне масе до 3,5т у времену од 00,00 до 24,00 сати.
2) преко 3,5т: дневно 230,00 динара, месечно 3.450,00 дин. или годишње (од 01.01. до
31.12.2023) 17.250,00 дин. – такса се плаћа по возилу
Сврха уплате: локална административна такса, тарифни број 21.
Прималац: Буџет града Врања
Број жиро рачуна: 840-742241843-03, са моделом и позивом на број 97 47-114
НАПОМЕНА: Дозвољено кретање, заустављање и паркирање теретних моторних возила
највеће дозвољене укупне масе преко 3,5т и то:
- у времену од 09,00 до 13,00 и од 18,00 до 07,00 сати;
- у улицама 11. Конгрес, Омладинских бригада, Симе Погачаревић (од раскрснице улице
Симе Погачаревић и улице Браће Вељковић) и Виктора Бубња (до раскрснице улице Виктора
Бубња и улице Иве Андрића), у времену од 00,00 до 24,00 сати.

- за специјална возила (миксер и пумпа за бетон) за снабдевање градилишта у
времену од 00,00 до 24,00 сати.
Контакт телефон: 017/ 7155 059 или 064/ 890 7587,
mail: stanisa.andjelovic@vranje.org.rs
Захтев се подноси преко писарнице Градске управе града Врања, ул. Краља Милана бр.1.
или на mail: stanisa.andjelovic@vranje.org.rs

У Врању,

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_________

