
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 21.07.2017. 
године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I  Oдобрава се доделa 300 (тристотине) легитимацијa за бесплатан 
превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији 
Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву удружења грађана „Nišville 
fondacija“ Ниш од 10.07.2017. године, за 300 (тристотине) волонтера 
Интернационалног JAZZ фестивала „Nišvillе 2017“. 
 
 II Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша 
Ниш ће, за потребе 300 (тристотине) волонтера Интернационалног JAZZ 
фестивала „Nišvillе 2017“ са списка који ће доставити удружење грађана 
„Nišville fondacija“ Ниш, израдити  легитимације за бесплатан превоз са 
роком важења од 05. до 14. aвгуста 2017. године. 
 
 III Решење доставити: Удружењу грађана „Nišville fondacija“ 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 грађана „Nišville fondacija“ Ниш доставило је  
Градоначелнику Града Ниша дана 10.07.2017. године, молбу за одобрење 
бесплатног превоза за 300 волонтера фестивала које ће ангажовати удружење 
грађана „Nišville fondacija“ Ниш из великог броја градова из земље и 
иностранства у периоду од 05. до 14. августа 2017. године. 

 
 У циљу пружања подршке и омогућавања ефикасног спровођења 
волонтерског програма Интернационалног JAZZ фестивала „Nišvillе 2017“ 
као манифестације од изузетног националног и интернационалног значаја, 
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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