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Поводом обележавања 60 година од оснивања и рада Историjског архива ,,31. jануар” у Врању, заменица 
градоначелника Зорица Jовић, председник Скупштине др Деjан Тричковић и градска већница Изабела Савић 
приредили су приjем за др Мирослава Перишића, директора Државног архива Србиjе, Боjана Стоjнића, директора 
архива Републике Српске, Лелу Павловић, председницу Архивистичког друштва Србиjе и директорку архива у 
Чачку, као и директора врањског архива Боривоjа Манасиjевића. Том приликом, заменица градоначеника Зорица 
Jовић пожелела jе гостима срдачну добродошлицу и директору честитала важан jубилеj. ,,Jавна установа 
Историjски Архив ,,31. jануар” jедна jе од наjзначаjниjих установа не само за град Врање, већ и за цео Пчињски 
округ. Архивска  грађа представља непроцењиво благо и због тога су послови њеног сређивања и чувања веома 
важни. Локална самоуправа ће увек пружити пуну подршку за рад овако значаjне установе”, рекла jе заменица 
градоначелника. Директор Државног архива Србиjе др Мирослав Перишић захвалио се на срдачноj добродошлици. 
,,Архив Врања чува индентитет овог града и због тога jе веома важан његов рад и развоj. У свакоj држави архиви 
су наjзначаjниjе установе, jер се ту чува историjа народа. Велики су напори свих архивиста у Србиjи да се укаже 
на важност рада и развоjа архива”, истакао jе Перишић.  
Обележавање великог jубилеjа, 60 година постоjања и рада Историjског архива ,,31. јануар” у Врању, почело jе 
отварањем сталне изложбене поставке ,,Сведоци историjе” у холу Архива. Честитаjући запосленима оваj важан 
датум, градска већница Изабела Савић истакла jе да се у архиву данас чува 336 фондова и збирки са око 3300 
метара дужних архивске грађе, коjи обухватаjу период од 1858. године до почетка 21. века. ,,На  изложби су 
приказани наjзначаjниjи документи о историjи Врања и jуга Србиjе коjи своjим садржаjима доприносе 
расветљавању историjских догађаjа и сведоче о некадашњем изгледу града и околине. Документи и фотографиjе 
коjе Архив чува приказуjу културни идентитет овог краjа. Негуjући традициjу, ми негуjемо своjу будућност”, рекла 
jе градска већница. Поздрављаjући присутне, директор Историjског архива ,,31. јануар”, Боривоjе Манасиjевић, 
истакао да велико задовољство због отварања сталне поставке поводом обележавања jубиларне годишњице. О 
изложби jе говорила ауторка, архивски саветник Бранка Jаначковић. ,,Овом изложбом представљен jе само мали 
део значаjних архивских докумената из фондова и збирки, коjи се већ децениjама чуваjу у овоj установи. Од 
наjстариjег документа ,,Књига добровољних прилога хришћана”, Саборне цркве Свете Троjице у Врању из 1858. 
године па до прве децениjе 21. века, архивски документи указуjу на историjска збивања у траjању више од jедног 
и по века. Поставка садржи 114 докумената на 17 паноа. Била нам jе намера да овом изложбом прикажемо 
сегменте из историjе врањског краjа и део онога што врањски Архив баштини у свом депоу”, нагласила jе ауторка. 
У изради изложбе учествовали су Драгана Станисављевић, Бранислава Стоjковић, Весна Цветковић и Мирољуб 
Стоjчић, запослени у Историjском архиву. 
Након тога у врањском позоришту одржана је свечана академија на којој је говорила заменица градоначелника 
Зорица Jовић, истичући да jе шездесет година рада период вредан поштовања, тим пре што је Историjски архив 
установа културе коjа прикупља, сортира, чува, обрађуjе, а потом по потреби и издаjе писане, штампане и све 
друге документе државних органа, организациjа, jавних институциjа и значаjниjих личности и организациjа са 
териториjе целог Пчињског округа. Такође, нагласила jе да округ обухвата седам jединица локалне самоуправе, те 
да jе Историjском архиву ,,31. jануар’’ Врање у протеклих 60 година био поверен веома значаjан и обиман посао. 
,,Руководство града Врања jе, схватаjући значаj архива, увек било ту да пружи подршку у свим сегментима рада и 
деловања ове установе културе. Кроз децениjе, грађа коjа се смешта постаjала jе све обимниjа, тако да jе град 
Врање пре две године Историjском архиву уступио простор од 200 метара квадратних за потребе депоа. Веруjем 
да нећемо ту стати и да ћемо и у наредном периоду наставити да ширимо смештаjни простор, као и броj стручних 
и квалификованих радника. Свесни смо да грађа коjа се налази у архиву представља опште благо, не само за 
будуће истраживаче и стручне раднике, већ и физичка лица коjа редовно, захваљуjући документациjи коjа се 
налази у депоима архива, решава неки своj приватни проблем, без обзира да ли jе правне или неке друге 
природе’’, истакла jе заменица градоначелника Зорица Jовић. На свечаности су о историjату и развоjу архива као 
установе културе, али и значаjу архивистике уопште, говорили директор матичне установе Државног архива 
Србиjе, др Мирослав Перишић и директор Историjског архива ,,31. jануар’’ Врање, Боривоjе Манасиjевић. Он jе 
нагласио да jе у депоу архива смештено 3.300 метара дужних грађе, као и да се рад у установи свакодневно 
осавремењуjе, а запослени усавршаваjу. Поменуо jе и важне и ретке фондове, као и богату изложбену и 
издавачку делатност. На свечаности jе приказан и кратак документарни филм о оснивању и развоjу Историjског 
архива „31. jануар“ у Врању. Поводом jубилеjа заслужним поjединцима и колективима уручена су Jавна признања. 
У камерноj сали врањског позоришта отворена jе и изложба ,,Чувари прошлости''. Реч jе о поставци коjу су 
приредиле Милена Jовановић и Сузана Петровић. По речима ауторки изложба садржи 510 експоната, коjи се 
односе на рад архива од оснивања до данас, као и на све оно што су медиjи и сви други обjављивали у протеклом 
периоду, а односи се на ову установу културе. ,,Кроз документа и фотографиjе показуjемо вам шест децениjа 
постоjања. Да видите како смо почели, како смо радили, учили и одрастали и како су нас други видели’’, рекла jе 
jедна од ауторки Милена Jовановић. Изложбу jе отворио председник Скупштине града др Деjан Тричковић. 
,,Изложба садржи веома вредна документа коjа говоре о значаjу нашег архива, али и захваљуjући коjоj ћемо моћи 
да пропутуjемо кроз тих 60 година његовог постоjања, видети људе коjи су радили и дали печат архиву и очувању 
историjе града Врања’’, рекао jе између осталог председник Тричковић, отвараjући изложбу. 
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дестинациjа jе Париз и jа вам од срца желим пуно среће“, истакла jе заменица градоначелника Зорица Jовић. Члан 
Градског већа Ненад Ђорђевић рекао jе да успех у спорту значи континуитет у раду, а иза добрих резултата стоjе 
године упорног рада. „Улагања у школски спорт су све већа. У 2016. години из буџета се за ове намене издваjало 
800.000 динара, док смо ове године определили износ од 3.700.000 динара“, рекао jе Ђорђевић. Поред тренера, 
Александра Станоjковића, огромне заслуге иду и младим државним првацима. “Златни” тим чине Страхиња Крстић, 
Матеjа Арсић, Немања Митић и Душан Филиповић.   

 
 

 

 

Пријем за државне прваке у баскету 
01. април 2022. 

 

ТО Врање представила наш град на  
Међународном сајму туризма у Бања Луци 

09. април 2022. 

 

Потписан важан уговор за реконструкцију Баба Златине улице 
11. април 2022. 

 

Jавна установа Туристичка организациjа Врање представила се на 2. 
Међународном саjму туризма у Бања Луци. На саjму је учествовало 70 
туристичких организациjа из држава у окружењу, Србиjе, Хрватске, Црне 
Горе, Словениjе и БиХ, као и Турске. Представници ТО Врање истакли су да 
jе учешће на саjму показало да је ТОВ у прилици да одговори различитим 
захтевима савремене туристичке тражње. У прилог томе говори посећеност 
штанда ТО, на коме jе представљено све оно што врањски краj чини 
специфичним и примамљивим. Велики броj посетилаца изразио је жељу да 
се ближе упозна са културним обележjима, али и природним потенциjалима 
коjи су доступни и jеднако примамљиви различитим старосним структурама, 
било да jе реч о активном одмору, опуштању кроз боравак у природи  
 

 

Градоначелник Врања др Слободан Миленковић jе у Министарству трговине, туризма 
и телекомуникациjа у Београду потписао Уговор о реализациjи проjекта коjи се 
односи на изградњу и реконструкциjу амбиjенталне средине у историjски важном и 
туристички атрактивном градском jезгру у Врању. ,,Проjекат се односи на 
реконструкциjу Баба Златине улице и од изузетног је значаjа jер ће допринети 
одрживом развоjу кроз унапређење туристичке инфраструктуре на териториjи града 
Врања. Процес валоризациjе jе веома важан за очување културно-историjских 
обjеката од туристичког значаjа за град Врање”, рекао jе градоначелник 
Миленковић. Министарство ће оваj проjекат суфинансирати средствима у висини од 
15 милиона динара. 

 

 
 
 

Заменица градоначелника Зорица Jовић и градски већник Ненад Ђорђевић 
приредили су приjем за баскеташе Гимназиjе „Бора Станковић“, коjи су на 
Државном првенству, у баскету 3 на 3, у Београду, освоjили прво место. 
„Поносни смо на вас jер сте на наjбољи начин репрезентовали наш град. 
Постигли сте огроман успех, настављајући традициjу добрих резултата у 
баскету, имаjући у виду и успех баскеташа ОШ „Вук Караџић“ коjи су 
прошле године постали вицешампиони света на Светском школском 
такмичењу. У локалноj самоуправи имате поузданог партнера и будите 
сигурни да наша подршка неће изостати. Успех младих спортиста из Врања, 
наjбољи jе начин за промоциjу града и наше земље. Ваша следећа  

врањског краjа, гастрономским или културним доживљаjима. Након двогодишње паузе, услед пандемиjе 
коронавируса, оживљавање туризма путем саjмова jедан jе од начина да се поново повежу људи и државе, те да свет 
поново крене устаљеним токовима. Управо због тога jе оваj саjам од великог значаjа за ТО Врање, али и њене 
партнере у БиХ, будући да су путем радних састанака већ договорени одређени видови партнерства коjим ће се 
значаjно обогатити спољно-економска сарадња две земље. 

Унапређење културне понуде града 
11. април 2022. 

 Градоначелник Врања др Слободан Миленковић, заменица градоначелника 
Зорица Jовић и градска већница Изабела Савић имали су састанак са 
министарком културе и информисања Маjом Гоjковић и њеним сарадницима. На 
састанку jе било речи о сарадњи у области културе, као и новим 
инфраструктурним проjектима коjима ће додатно бити унапређена културна 
понуда Врања. Такође, било jе речи и о томе како обогатити уметничку сцену 
нашег града. 
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Председник Скупштине града др Деjан Тричковић приредио jе приjем за 
полазнике Високих студиjа безбедности и одбране (ВСБО) Школе 
националне одбране ,,Воjвода Радомир Путник''. Он је пожелео гостима 
срдачну добродошлицу у Врање и наjпре их упознао са радом и 
надлежностима локалне самоуправе. ,,Врање jе административни, 
културни, образовни и економски центар Пчињског управног округа. 
Такође, у нашем граду jе и седиште команде 4. бригаде Копнене воjске, 
Епархиjе врањске, а можемо се похвалити и броjним културно историjским 
споменицима, коjи сведоче о богатоj историjи Врања. Оваj краj има 
изузетан географски положаj што га чини посебно важним”, рекао jе  

Тричковић. Пуковник Бранко С. Мишић, начелник ВСБО, захвалио се на приjему и истакао да jе ово редовна посета 
полазника ВСБО, коjа представља jедан од наjвиших облика усавршавања државних службеника и функционера, као 
и припадника Министарства одбране и Воjске Србиjе. Међу полазницима ВСБО био jе и државни секретар, Врањанац, 
Зоран Антић, коjи се такође обратио на скупу, изразивши велико задовољство што jе обуком била предвиђена и 
посета Врању. Имаjући у виду то да су полазници ВСБО високи државни функционери и службеници, као и официри 
на високим дужностима у Министарству одбране и Воjсци Србиjе, приjем код органа локалне власти у Врању био jе од 
посебног значаjа, како за полазнике, тако и за програм усавршавања на ВСБО у целини. Ову, 11. класу ВСБО, чини 20 
полазника наjвишег нивоа усавршавања државних функционера, службеника и официра из области одбране и 
безбедности. 

 

 

На Спортско – рекреативном центру у Врању изводе се радови на 
изградњи два тениска терена, са новом модерном подлогом. По речима 
Ненада Ђорђевића, градског већника за спорт и омладину, изградња два 
нова терена за бављење тенисом део jе стратегиjе коjа подразумева 
обнову постоjеће и изградњу нове спортске инфраструктуре. ,,Жеља нам jе 
да спортска инфраструктура у граду буде врхунска, односно да и деца у 
Врању имаjу све или бар приближно исте услове за бављење спортом као 
и деца у Београду, Новом Саду или Нишу. Тако смо наjпре обновили и 
уредили два тениска терена са шљаком, коjа су претходних година била  

Градоначелник Врања др Слободан Миленковић са сарадницима, организовао jе 
приjем за jужнокореjског тенисера Woobin Shina, коjи борави у нашем граду у 
склопу своjих припрема за Roland Garros jуниорски турнир и за његовог тренера 
Врањанца, Ђорђа Мерџиjевића. Осамнаестогодишњи Woobin Shin спада у првих 50 
тенисера света у jуниорскоj категориjи, с тим што jе 2019. био трећи jуниор света. 
Први пут jе у Врању и у Србиjи. Сарадњу са Врањанцем Мерџиjевићем остварио jе 
jош у Кини, тако да jе он његов лични тренер. ,,Овде сам како бих се припремао за 
предстоjећа такмичења и светске турнире. Jако ми се допада ваш град, а посебно ми 
приjаjу климатски услови. Веруjем да ће уз стручност мог тренера Ђорђа и услове  

прилично запуштена. Затим смо прешли на израду проjектне документациjе за изградњу тениских терена са бетонском 
подлогом, на месту друга два коjа су била прилично девастирана, тако да смо сада већ кренули и у реализациjу 
планираног. Терени са бетонском подлогом раде се по врхунским стандардима, коjи подразумеваjу наjпре наношење 
два слоjа асфалта, с тим што се у завршном слоjу наливаjу акрилна влакна’’, рекао jе Ђорђевић. Такође, нагласио jе 
да jе реч о значаjноj инвестициjи. Вредност припремних земљаних радова jе близу 7,2 милиона динара, а завршне 
подлоге око 2,8 милиона динара. ,,Друга фаза радова на тениским теренима подразумеваће покривање jедног терена 
професионалним балоном, како би деца и омладина могли да се континуирано, током целе године, баве тенисом. За 
оваj посао такође ће бити издвоjено 10 милиона динара.  

 

 
коjе имам за свеобухватне припреме моћи да остварим добре резултате на предстоjећим такмичењима'', истакао jе 
Shin. Након Roland Garrosа вратиће се у Врање и спремати форму за Wimbldon. Уз срдачну добродошлицу 
градоначелник Миленковић представио jе госту и планове града за унапређење и развоj како тениса, коjи jе постао 
веома популаран, тако и спорта у целини. 

Организован пријем за полазнике  
Високих студија безбедности и одбране 

13. април 2022. 
 

Наставља се улагање у спортску инфраструктуру 
13. април 2022. 

 

Јужнокорејски тенисер на припремама у Врању 
15. април 2022. 
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Сећање на страдале војнике у селу Рељан 
15. април 2022. 

 

Ликовна радионица у Врању обележила две и по деценије рада 
20. април 2022. 

 
 

Поводом 25. година постоjања Ликовне радионице, у Галериjи Народног 
универзитета приређена је изложба полазника школе сликања. Отварањем Ликовне 
радионице, сада већ давне 1997. године, великом броjу талентоване деце, али и 
одраслих, пружена jе прилика да се на jедном месту упознаjу са свим видовима 
ликовног изражавања сходно своjим склоностима и потребама. Отуд jе од оснивања 
па све до данас жељене школе и факултете уписао 231 полазник. Од 2013. године 
заjедно са полазницима радионице своjе радове излажу и деца са развоjним 
потешкоћама из дневног боравка „Маштоленд“. Велики и мали уметници ствараjу 

На споменик погинулим хероjима у Рељану у име Града Врања венац jе положио председник Скупштине др Деjан 
Тричковић, у име Министарства одбране и Копнене воjске бригадни генерал Новица Петровић, командант 4. бригаде 
Копнене воjске са сарадницима, а венце и цвеће положиле су и броjне делегациjе и чланови породица погинулих.  
 

 
 на Ликовноj колониjи, Дечиjоj ликовноj колониjи, Летњем атељеу коjи се, такође, одржаваjу у просториjама Ликовне 

радионице. „Заjедно стварамо jедан лепши и отворениjи свет љубави“ поручуjу из Ликовне радионице. 

Комеморативним скупом у селу Рељан, надомак Прешева, обележена jе годишњица 
погибиjе седморице припадника 78. моторизоване бригаде, коjи су страдали од 
удара НАТО проjектила током агресиjе на Србиjу 1999. године. И после 23. године 
од овог стравичног догађаjа породице, припадници воjске, представници града 
Врања и округа одали су почаст маjору Љубисаву Стоjановићу, капетану Драгану 
Лукићу, стариjем воднику Жељку Алару, десетару Димчету Стаменовом, као и 
воjницима Слободану Мирковићу, Александру Поповићу и Нинославу Миленковићу.  

 
 

У великоj сали Скупштине Града одржана jе свечаност поводом завршетка 
стручних обука и доделе сертификата полазницама и полазницима обука коjе су 
одржане у оквиру проjекта ,,Образовање и запошљавање Рома - пут ка бољоj 
социjалноj инклузиjи". Проjекат jе спровео Ромски културни центар из Врањске 
Бање, уз подршку програма Немачке развоjне сарадње „Инклузиjа Рома и других 
маргинализованих група у Србиjи'', коjи спроводи Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  у сарадњи са Министарством за људска 
и мањинска права и друштвени диjалог. Проjекат jе део подршке и сарадње коjу  

Одржана манифестација 
 ,,Дани едукативности младих предузетника и иноватора” 

21. април 2022. 

 

Завршене стручне обуке у 6 компанија у Врању 
21. април 2022. 

 

 
 

 
 
 

програм ,,Инклузиjа Рома и других маргинализованих група у Србиjи'' остваруjе од 2019. године са Градом Врањем у 
унапређењу социjалне инклузиjе Рома, Ромкиња и других маргинализованих група. Стручне обуке на радном месту 
похађало jе 25 Рома и Ромкиња из Врања и Врањске Бање у 6 фирми. Сертификате jе полазницима обука уручила 
Марина Бабовић, менаџерка проjекта ,,Инклузиjа Рома и других маргинализованих група у Србиjи''. 

 

У оквиру 35. jубиларне манифестациjе ,,Дани едукативности младих предузетника и 
иноватора” у Дому воjске у Врању одржано jе такмичење ученика у изради бизнис планова, 
коjе jе отворио градоначелник др Слободан Миленковић. Он jе истакао да jе ово 
специфично такмичење прилика да ученици покажу своjе пословне идеjе, али и да науче 
нешто ново. ,,Ово jе могућност  да  размените идеjе, дођете до наjбољег решења за њихову 
реализациjу и пре свега примените стечена знања у пракси. Такође, такмичење jе прилика 
и  да проверите колико знате и колико сте спремни да одговорите изазовима коjе пред вас 
ставља ново доба, доба дигиталне технологиjе и технолошког развоjа. Све jе то могуће 
jедино кроз стицање вештина доброг предузетништва, захваљући коjима ћете лично 
напредовати, али и допринети развоjу не само нашег града, већ друштва и државе у 
целини. Локална самоуправа увек ће бити ту да подржи овакве проjекте и подстакне младе  

 
 

људе да jош више раде на себи, како би стечена знања могли да примене и у пракси. Ваше идеjе, без обзира да ли ће бити 
награђене или не, свакако ће бити значаjне за вас саме, али и за оне коjи раде са вама, jер ће то бити показатељ вашег 
размишљања и ваше предузимљивости”, рекао jе градоначелник. Присутнима се обратио и председник Савеза проналазача 
Србиjе, Слободан Хаџи Симић наглашаваjаћи да су млади будућност Србиjе. Он jе у име Савеза проналазача Србиjе уручио 
повељу захвалности и златник Михаjла Пупина, градоначелнику Врања др Слободану Миленковићу. Повеље захвалности 
уручене су и заменици градоначелника Зорици Jовић и директорки Културно-образовног центра Врање, Jасмини Вељковић. 
На такмичењу су учествовали ученици осмог разреда основних школа и првог разреда средњих школа. Након завршетка 
надметања додељене су прва, друга и трећа награда наjбољим школама. Такође, школама победницима у траjно власништо 
поклоњен је златник Бели анђео. Наjбољим беседничарима уручене су Златне повеље, а све школе и ментори екипа добили 
су и повеље за учешће. Такмичење jе организовано уз подршку Града Врања, Владе Републике Србиjе и броjних 
министарстава. 
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Реализациjа Комуналног програма за ову годину настављена jе асфалтирањем улица 
,,Манасиjа Ристића'' и ,,Jурице Рибара''. Улица ,,Манасиjа Ристића'' налази се у насељу 
испод ауто - пута и након више од пет децениjа добила jе асфалт. Дужина 
саобраћаjнице jе 143 метра, а ширина 4.8, док jе вредност радова 3.172.080 динара са 
ПДВ –ом. Улица ,,Jурице Рибара'' део jе насеља Горњи Асамбаир, дужине jе 227 и 
ширине 6 метара, а за њено асфалтирање из буџета града Врања издвоjено jе 
7.277.076 динара са ПДВ-ом. Извођач свих радова jе предузеће Саба Белча. 

Наставља се реализација Kомуналног програма 
28. април 2022. 

 

Миленковић. Потом су градоначелник и његова заменица поделили пригодне поклоне за 19 породица са децом. Како jе 
саопштено у Прихватном центру у Врању тренутно борави 68 особа коjе су пред ратом избегле из Украjине. 

 

Породице избегле из Украјине обишле Музеј и Позориште 
23. април 2022. 

 Градоначелник Врања др Слободан Миленковић и заменица градоначелника Зорица 
Jовић, организовали су сусрет са породицама из Прихватног центра у Врању, коjе 
су недавно избегле из Украjине. „Српски народ прошао jе '95. и '99. године исту 
муку и због тога саосећамо са вама и разумемо сав бол и патњу кроз коjу тренутно 
пролазите. Наша jе жеља да вас укључимо у сва дешавања коjа се организуjу у 
нашем граду. Поред обиласка Музеjа и филмске проjекциjе, данас можете уживати 
и у манифестациjи на шеталишту поводом ускршњих празника, али и у онима коjе 
нам следе: Дечjи фестивал и Врањско културно лето“, рекао jе градоначелник. 
„Желим вам све наjбоље за ускршње празнике, да их проведете безбрижно и у 
миру. Христос Воскресе!“, истакао је градоначелник Врања др Слободан  

 Два и по милиона динара за адаптацију Дечјег одељења Библиотеке 
28. април 2022. 

 

 
 

округа с правом се осећаjу безбедниjим'', истакао jе председник Скупштине града др Деjан Тричковић. Овакви 
догађаjи и они коjи ће се одржавати у будућности у Регионалном центру за ванредне ситуациjе у Врању биће додатни 
подстрек свим запосленима да даjу jош више од себе, додао jе он. Начелник Управе за ватрогасне jединице пуковник 
Горан Николић, нагласио jе да ће у склопу Регионалног центра за ванредне ситуациjе бити и Национални центар за 
обавештавање за jужни и источни део Србиjе. Врање ће бити jедан од четири таквих центара у Србиjи, нагласио jе он. 

Представници Сектора за ванредне ситуације из целе Србије у Врању 
26. април 2022. 

 Регионални центар за ванредне ситуациjе у Врању био је домаћин jедног од два 
годишња скупа представника Сектора за ванредне ситуациjе као и команданата 
бригада и батаљона из целе Србиjе, свих управних округа, на коjем су разматране 
све теме коjе су битне за унифициран рад свих ватрогасних jединица. У име локалне 
самоуправе скуп jе поздравио председник Скупштине града др Деjан Тричковић. 
,,Локална самоуправа jе свесна стратешког положаjа града Врања, те с тога много и 
полаже на безбедност самог града и целог Пчињског округа. Као што знате Врање jе 
и седиште 4. бригаде Копнене воjске Србиjе, као и Полициjске управе, тако да уз 
новоотворени Регионални центар за ванредне ситуациjе, наши и грађани Пчињског  

 

Министарство правде jе и ове године спровело Jавни конкурс за доделу средстава 
прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, опортунитета. На предлог 
Комисиjе Министарства правде, Влада Републике Србиjе донела jе Решење о додели 
средстава, коjим jе пола милиjарде динара опредељено за 186 проjеката од jавног 
интереса. По овом основу и Jавна библиотека „Бора Станковић” из Врања, добила jе 
износ од преко 2.5 милиона динара за реализациjу проjекта „Наjлепше за наjмлађе: 
ново Дечjе одељење врањске Библиотеке”. Како jе планирано, адаптациjа Одељења 
биће прилагођена потребама наjмлађих корисника, што подразумева комплетно 
амбиjентално унапређење, нове полице, намештаj и наjновиjу рачунарску опрему.  

 
Дечjе одељење врањске Библиотеке простире се на преко 100м2, док књижни фонд броjи више од 20.000 наслова. У 
овом простору у претходном периоду организоване су креативне радионице, сусрети писаца и песника са ученицима и 
предшколцима, али и броjне активности коjе су имале за циљ промоциjу књиге и читалаштва. Радови на реконструкциjи 
почињу следеће недеље, а према проjекту, биће завршени до почетка нове школске године, односно до 1. септембра. 
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Едукација грађана о повећању  
безбедности у саобраћају 

У оквиру Европске недеље поjачане контроле заштитних система Агенциjа за безбедност саобраћаjа Републике 
Србиjе и Савет за безбедност саобраћаjа града Врања заjеднички су организовали акциjу у циљу едукациjе 
грађана за превенциjу саобраћаjних несрећа. У центру Врања, на тргу Станише Стошића, били су постављени  
симулатори превртања аутомобила и сигурносног поjаса. Том приликом, председник Скупштине града Врања, др 
Деjан Тричковић истакао jе да jе ово врло интересантна акциjа са циљем да се грађанима укаже на важност 
пажљивог и одговорног управљања аутомобилима. ,,Jедан симулатор указуjе на важност везивања сигурносног 
поjаса, тзв. коса раван, а други jе симулатор превртања аутомобила и бочног удара. Пробе су безбедне, имаjу 
едукативни карактер и указуjу на проблеме коjи узрокуjу саобраћаjне несреће. Захваљуjући активностима 
локалног Савета и доброj сарадњи са републичком Агенциjом ова два симулатора постављена су у нашем граду. 
Надам се да ће имати добар ефекат на наше грађане, а пре свега на младе људе, како би сви били пажљиви у 
вожњи и повећали безбедност у саобраћаjу”, рекао jе Тричковић. Представник Агенциjе за безбедност саобраћаjа 
Републике Србиjе Мирко Коковић позвао jе све грађане Врања да дођу и пробаjу симулаторе, како би увидели 
њихову улогу у превенциjи саобраћаjних незгода. ,,Циљ нам jе повећање процента коришћења сигурносног поjаса 
у путничким аутомобилима, како напред, тако и позади. На путевима у Републици Србиjи око 85% грађана користи 
сигурносни поjас на предњем седишту, што jе недовољно, циљ нам jе преко 95 %. На задњем седишту, сваки пети 
путник користи поjас, што jе поражаваjући податак и због тога морамо сви у свом делокругу рада да предузимамо 
потребне активности како би се таj проценат повећао”, рекао jе Коковић.  

 

 

 


