
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 

Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа 

Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/ 2016, 

124/2016 и 144/2016) и члана I Решења о утврђивању цена услуга превоза у 

јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша 

(„Сл. лист Града Ниша“, број 38/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 25.06.2018. 

године, доноси 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 I  Oдобрава се доделa 55 (педесетпет) легитимацијa за бесплатан превоз 

у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша 

(I и II зона), по захтеву Градског шаховског савеза Ниша од 18.06.2018. 

године, за 55 (педесетпет) учесника Међународног шаховског фестивала 

„OPEN NIŠ 2018“, у периоду од 26. јуна до 04. јула 2018. године у Нишу. 

 

 II Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша 

Ниш ће за потребе за 55 (педесетпет) учесника Међународног шаховског 

фестивала „OPEN NIŠ 2018“, са списка који ће доставити Градски шаховски 

савез Ниша, израдити легитимације за бесплатан превоз са роком важења од 

26. јуна до 04. јула 2018. године. 
 

 III Решење доставити: Градском шаховском савезу Ниша, ЈКП 

Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш, Служби начелника Градске 

управе, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и 

архиви Градског већа. 
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    ПРЕДСЕДНИК  
 

 
   Дарко Булатовић 

 

 



 
Образложење 

 

 

Градски шаховски савез Ниша доставио је Кабинету Градоначелника 

Града Ниша, дана  18.06.2018. године, захтев за одобрење бесплатног превоза 

за 55 (педесетпет) учесника Међународног шаховског фестивала „OPEN NIŠ 

2018“, током одржавања  фестивала у хотелу „Зелени Вир“, у периоду од 26. 

јуна до 04. јула 2018. године.  

 

Осим учесника из иностранства – из девет земаља (Велса, Индије, 

Монголије, Турске, Украјине, Пољске, Аустрије, Македоније и Бугарске) 

велики број нишких шахиста ће учествовати на овом фестивалу шаха. 

 

 Обзиром да Град Ниш као покровитељ пружа подршку организацији 

фестивала, досадашњу праксу и наставак традиције организовања шаховских 

такмичења међународног карактера у Нишу, а имајући у виду могућности за 

обезбеђење бесплатног превоза за учеснике фестивала превоза на редовним 

градским и приградским линијама, Секретаријат за комуналне делатности, 

енергетику и саобраћај израдио је нацрт Решења као у диспозитиву. 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 

 

 

СЕКРЕТАР 

 

 

Владислава Ивковић 
 


