
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 
88/2008,143/2016 и 18/2019), чланa 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 
и 144/2016) и чланa 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 и 11/2019), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 19.07.2019. 
године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I  Oдобрава се доделa 35 (тридесетпет) легитимацијa за бесплатан 
превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији 
Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву „АЕGEE Niš“ од 14.06.2019. 
године, за 35 (тридесетпет) учесника пројекта „Летњи универзитет“. 
 
 II Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша 
Ниш ће, за потребе 35 (тридесетпет) учесника пројекта „Летњи универзитет“ 
са списка који ће доставити „АEGEE Niš“, израдити легитимације за 
бесплатан превоз са роком важења од 29. јула до 12. августа 2019. године. 
 
 III Решење доставити: „АEGEE Niš“, ЈКП Дирекција за јавни превоз 
града Ниша Ниш, Служби начелника Градске управе, Секретаријату за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај и архиви Градског већа. 
 
Број: 697-17/2019-03 
Датум: 19.07.2019. године  
 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  
 
 
 

     ПРЕДСЕДНИК  
 

 
   Дарко Булатовић 

 
 
 
 
 



Образложење 
 
 
 

 „AEGEE Niš“ упутио је  Секретаријату за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај дана 14.06.2019. године, молбу за одобрење 
бесплатног превоза за 35 учесника пројекта „Летњи универзитет“ у периоду 
од 29. јула до 12. августа 2019. године. 

 
Традиционално, од 1986. године, кроз пројекат „АЕGЕЕ Еurope“, сваке 

године одржава се  преко 90 летњих универзитета у преко 160 градова за које 
се пријави око 5000 студената. Ове године „AEGEE Niš“ организује „Летњи 
универзитет“ на подручју града Ниша и околине у периоду од 29. јула до 12. 
августа 2019. године. 

 
Кроз боравак у Нишу, учесници пројекта упознају нашу културу, 

историју и традицију. Тема овогодишњег пројекта је путовање. Реализацијом 
пројекта ствара се прилика да млади из разних крајева Европе стекну 
позитивне утиске о нашем граду, науче нешто о богатој историји Ниша и да у 
своје градове понесу извештаје о свему што су видели и доживели и тиме 
привуку још младих људи да у наредном периоду посете град Ниш. 

 
 У циљу пружања подршке пројекту и омогућавања лакше комуникације 
учесницима пројекта „Летњи универзитет“ који се одржава у Нишу, 
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 
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