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Република Србија                                                                                                             

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА                                                                    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-329/2020-01 

Датум: 17.12.2020. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

На основу чл. 20. став 1. тачка 9. и 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 15. став 

1. тачка 9. и члана 40. тачка 6. Статута општине Црна Трава (,,Сл. гласник града 

Лесковца'',  бр. 8/2019), Скупштина општине Црна Трава на седници одржаној дана 

17.12.2020. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 

о субвенционисању јавног превоза 

 

Члан 1. 

У циљу очувања јавног превоза на територији општине Црна Трава, у условима 

смањене рентабилности, општина Црна Трава ће субвенционисати део трошкова 

услуге јавног линијског међумесног превоза. 

 

Члан 2. 

Право на субвенцију остварује јавни превозник који има од стране 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре регистрован и оверен ред 

вожње на територији општине Црна Трава, односно на релацији од општине Лесковац 

до општине Црна Трава и обратно. 

 

Члан 3. 

У случају да више превозника има регистрован и оверен ред вожње на 

територији општине Црна Трава, односно на релацији од општине Лесковац до 

општине Црна Трава и обратно, право на субвенције оствариваће се у посебном 

конкурсном поступку, по посебном општем акту, који ће у том случају бити донет. 

 

Члан 4. 

Износ субвенције утврђује се у висини од 50.000,00 динара месечно. 

 

Члан 5. 

Корисник субвенције у обавези је да обезбеди и одржава следеће линије: 

  



2/2 

 

- Црна Трава – Свође – Лесковац (АС), са поласком из Црне Траве у 14:22 

часова, 

- Лесковац (АС) – Власотинце (АС) – Црна Трава, са поласком из Лесковца у 

05:15 часова, 

- Црна Трава – Камењари – Лесковац (АС), са поласком из Црне Траве у 07:12 

часова, 

- Градска – Свође – Лесковац (АС), са поласком из Градске у 06:30 часова, 

- Лесковац (АС) – Камењари – Власинско језеро, са поласком из Лесковца у 

08:00 часова, 

- Власинско језеро – Свође – Лесковац (АС), са поласком са Власинског језера 

у 11:00 часова, 

- Власотинце (АС) – Свође – Црна Трава, са поласком из Власотинца у 12:55 

часова и 

- Власотинце (АС) – Свође – Градска, са поласком из Власотинца у 13:55 

часова. 

Члан 6. 

На основу ове Одлуке биће закључен уговор са превозником из члана 2. овог 

уговора и њиме ће се ближе уредити права и обавезе уговорних страна. 

Уговор из става 1. овог члана Одлуке закључује се најкасније до истека важења 

регистрованог реда вожње, а по регистрацији новог закључиће се нови уговор, ако 

буду испуњени сви услови прописани овом Одлуком. 

 

Члан 7. 

Приликом закључења уговора из члана 6. ове Одлуке, корисник субвенције је у 

обавези да општини Црна Трава достави регистрован и оверен ред вожње, којим 

доказује испуњеност услова из члана 5. ове Одлуке 

 

Члан 8. 

Овлашћује се председник општине Црна Трава да у име општине Црна Трава 

закључи уговор из члана 6. ове одлуке. 

 

Члан 9.  

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града 

Лесковца“, из разлога постојања потребе за што хитнијим закључењем уговора из 

члана 6. ове одлуке и обезбеђивања јавног превоза на територији општине Црна Трава.  

 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

Председник 

Јоца Митић 

_____________________ 


