
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 96/2012 и 36/2013),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној  дана  19.09.2013. 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 1202 од 18.09.2013. године, за 500(пет стотина)
ходочасника  који  ће  бити  гости  Града  Ниша,  поводом  одржавања  централне
прославе обележавања годишњице Миланског едикта, дана 21.09.2013. године.

II Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша ће, за
потребе 500(пет  стотина)  ходочасника,   израдити   легитимације  за  бесплатан
превоз, за 21. септембар 2013. године.

III  Решење доставити:  Туристичкој  организацији  Ниш,  ЈКП  Дирекцији за
јавни  превоз  града  Ниша,   Управи  за  комуналне  делатности,  енергетику  и
саобраћај и архиви Градског већа.
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Образложење

Управи  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај достављен  је
захтев Туристичке  организације  Ниш,  бр.1202  од  18.09.2013.  године  за
омогућавање  бесплатног  превоза   за  пет  стотина  ходочасника  који  ће
присуствовати централној прослави обележавања годишњице  Миланског едикта,
која ће се одржати 21. септембра 2013. године.

У циљу омогућавања лакшег кретања ходочасника кроз град, без ометања
саобраћаја,  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,
септембар, 2013. године

НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић



На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа („Слу-
жбени лист Града Ниша“, број 1/2013),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана  19.09.2013.
године, доноси 

З А К Љ У Ч А К

 I   Предлаже  се  Градоначелнику  Града  Ниша  да  у  сарадњи  са
Управом за  финансије,  изворне  приходе  локалне  самоуправе  и  јавне
набавке,  одобри пренос средстава  у износу од 464.285,00 динара Градској
општини Палилула, по захтеву број 474/13-01 од 18.09.2013. године, ради исплате
накнада за станарину породицама са пребивалиштем у селу Мрамор, чије су куће,
због клизишта, проглашене неусловним од стране грађевинске инспекције, и то  за
период септембар и октобар  2013. године.

Средства за ову намену су обезбеђена у  буџету Града Ниша за
2013. годину.

           II Закључак доставити: Градоначелнику, председнику Градске оп-
штине  Палилула  и  Управи  за  финансије,  изворне  приходе  локалне
самоуправе и јавне набавке.

О б р а з л о ж е њ е

Градска  општина  Палилула  обратила  се  Захтевом  за  трансфер  новчаних
средстава,  474/13-01 од  18.09.2013. године, на име исплате накнаде  за станарину
породицама  са  пребивалиштем  у  селу  Мрамор,  чије  су  куће,  због  клизишта,
проглашене  неусловним  од  стране  грађевинске  инспекције,  и  то  за  период
септембар и октобар  2013. године. 

Саставни део овог  закључка је  списак лица  за чије  се породице предлаже
одобрење средстава на име плаћања закупа за коришћење стамбеног простора.

У циљу решавања проблема  на овом подручју, предлаже се Градоначелнику
издвајање средстава Градској општини Палилула, у износу од 464.285,00 динара, на
име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора.
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