
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 08.05.2018. 
године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I  Oдобрава се доделa 50 (педесет) легитимацијa за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша 
(I, II, III и IV зона), по захтеву Удружења студената технике Европе – Ниш 
(БЕСТ – Ниш) од 24.04.2018. године, за 50 (педесет) учесника Међународног 
инжењерског такмичења под називом „EBEC Challenge Balkan“ који ће 
трајати од 11. до 15. маја 2018. године у Нишу. 
 
 II Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша 
Ниш ће, за потребе 50 (педесет) учесника Међународног инжењерског 
такмичења под називом „EBEC Challenge Balkan“ са списка који ће доставити 
Удружење студената технике Европе – Ниш (БЕСТ – Ниш), израдити  
легитимације за бесплатан превоз са роком важења од 11. до 15. маја 2018. 
године. 
 
 III Решење доставити: Удружењу студената технике Европе – Ниш 
(БЕСТ – Ниш), 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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Образложење 

 
 

Удружење студената технике Европе – Ниш (БЕСТ – Ниш) доставило је  
Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај дана 
24.04.2018. године, захтев за одобрење бесплатног превоза за учеснике 
Међународног инжењерског такмичења под називом „EBEC Challenge 
Balkan“ који ће трајати од 11. до 15. маја 2018. године у Нишу.  

 
Удружење студената технике Европе – Ниш (БЕСТ Ниш) је непрофитна 

студентска организација која окупља студенте технике и осталих наука 
пружајући могућност за додатно образовање, стручно усавршавање, 
упознавање других обичаја и култура и подржава их у реализацији 
сопствених потенцијала. 

 
Међународно инжењерско такмичење „EBEC Challenge Balkan“ које се 

одржава у периоду од 11. до 15. маја оганизују локалне групе из Београда,  
Загреба, Марибора, Мостара, Новог Сада, Ниша, Подгорице и Скопља. Овим 
догађајем млади студенти такмиче се у квалификационим рундама у 
поменутим градовима. 

 
 У циљу пружања подршке наведеном пројекту и наставка традиције 
организовања академских курсева и студентских такмичења у Нишу, а 
имајући у виду и праксу одобравања бесплатног превоза учесницима овог 
удружења и ранијих година, 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 
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