
На основу члана 56.  Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/2008) , члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града  Ниша“,  број  1/2013) 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 91/2012 и 36/2013),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној  дана  30.05.2013.  године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Oдобрава  се доделa легитимацијa за бесплатан превоз у јавном градском
и приградском саобраћају на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву
Туристичке организације Ниш, број  537 од 15.04.2013.  године,  за 19 (деветнаест)
волонтера који ће обављати послове промовисања туристичких потенцијала Града
у години обележавања јубилеја -  1700 година од доношења Миланског едикта. 

II Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша ће, за
потребе 19 волонтера,  израдити  легитимације за бесплатан превоз, за период од
1. јуна 2013. до 31. октобра 2013. године.

III  Решење   доставити:  Туристичкој  организацији  Ниш,  ЈКП Дирекцији за
јавни превоз града Ниша, Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине,  Управи  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај  и  архиви
Градског већа.

Број: 813-10/2013-03
Датум: 30.05.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

ПРЕДСЕДНИК 

Проф. др Зоран Перишић



Образложење

Управи  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај достављен  је
захтев Туристичке организације Ниш, за омогућавање бесплатног превоза за групу
од  19  волонтера  који  су  ангажовани  без  новчане  накнаде  и  чијим  радом
координира  Центар  локалне  демократије  -  ЛДА,  Канцеларија  за  младе  ГО
Медијана  и Туристичка организација Ниш.

Бесплатан превоз волонтери би користили у периоду од 1. јуна 2013. до 31.
октобра 2013. године.

Имајући у виду да ова лица обављају послове промовисања туристичких
потенцијала Града,  као и да је  интерес Града да у години када се обележава
јубилеј - 1700 година од Миланског едикта, искористи све расположиве могућности
да  прикаже  богату  туристичку  понуду  којом  располаже,  Управа  за  комуналне
делатности,  енергетику  и  саобраћај  проценила  је  да  је  захтев Туристичке
организације Ниш оправдан, и израдила нацрт Решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗАКОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

У Нишу,
мај, 2013. године

НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић


