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 05.10.2018.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
I Oдобрава се доделa легитимацијe за бесплатан превоз у јавном
градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша за I зону,
по захтеву Дома за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш, за Анђелу Брењо
са роком важења од 10.10.2018. до 10.08.2019. године.
II Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша
Ниш ће израдити легитимацију за бесплатан превоз за Анђелу Брењо са
роком важења као у тачки I.
III Решење доставити: Дому за децу и омладину „Душко Радовић“
Ниш, Анђели Брењо, ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш,
Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај и архиви Градског већа.
Број: 1194-2/2018-03
Датум: 05.10.2018. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

Образложење

Градском већу Града Ниша обратио се молбом број 1494/1 од 2.10.2018.
године Дом за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш за обезбеђивање
месечне карте за за градски превоз, зона I, за корисницу установе Брењо
Анђелу.
Брењо Анђела као дете без родитељског старања, чији су родитељи
преминули, на смештају у установи је пет година уназад, са одличним
успехом завршила је средње образовање, ове године успешно је положила
пријемни испит и уписана је као редован студент на Високој струковној
школи за васпитаче у Алексинцу.
У циљу пружања подршке Анђели као младој особи збринутој у
систему социјалне заштите, у активностима везаним за наставак образовања и
постизања одличних резултата, израђен је нацрт решења као у диспозитиву.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ
СЕКРЕТАР
Владислава Ивковић

