
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), 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 („Службени лист Града Ниша“, број 38/2016 и 
11/2019), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 30.08.2019. 
године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I  Oдобрава се доделa 1 (једне) легитимације за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I 
+ II зона), за Андријану Борисов из Чокота, рођ. 30.11.2000. године, која је 
повређена у саобраћајној несрећи на пружном прелазу ка Доњем Међурову. 
 

 II Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша 
Ниш ће за лице из тачке I израдити легитимацију за бесплатан превоз са 
роком важења од 1. септембра до 31. децембра 2019. године. 
 

 III Решење доставити: ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша 
Ниш, Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и архиви Градског већа. 
 
Број: 830-9/2019-03 
Датум: 30.08.2019. године  
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  
 
 
 

    ПРЕДСЕДНИК  
 

 
  Дарко Булатовић 

 
 
 
 
 
 



 
 

Образложење 
 
 

На пријему грађана одржаном у Кабинету Градоначелника дана 
22.8.2019. године, грађанка Слађана Борисов упутила је захтев за 
обезбеђивање бесплатног превоза на територији града Ниша за ћерку 
Андријану Борисов, рођ. 30.11.2000. године која је повређена у саобраћајној 
несрећи која се догодила на пружном прелазу ка Доњем Међурову.  
 
 Имајући у виду социјалну бригу и подршку од стране чланова градског 
већа, као и разумевање друштвене заједнице за ублажавање последица 
настанка тешке саобраћајне несреће са настрадалим и повређеним лицима у 
којој је учествовало и возило јавног приградског превоза путника на линији 
број 25 Ниш - Доње Међурово – Чокот –  Насеље „9. мај“, 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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Владислава Ивковић 
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