
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 41/2014),

Градско  веће  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  дана  29.08.2014. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Oдобрава се доделa легитимацијa за бесплатан превоз у јавном градском
и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I,  II,  III  и  IV  зона),  по
захтеву  Удружења  студената  технике  Европе  Ниш-  БЕСТ Ниш, од  07.08.2014.
године, за 15 (петнаест) студената из Напуља, који ће боравити у Нишу од 25. до
31. августа 2014. године.

II Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша ће, за
потребе 15  (петнаест)  студената  са  списка  достављеног  од  стране Удружења
студената технике Европе Ниш- БЕСТ Ниш израдити   легитимације за бесплатан
превоз, са роком важења од 25. до 31. августа 2014. године.

III  Решење доставити: Удружењу  студената  технике  Европе  Ниш-  БЕСТ
Ниш,  ЈКП  Дирекција за  јавни  превоз  града  Ниша, Управи  за  комуналне
делатности, енергетику и саобраћај и архиви Градског већа.
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Образложење

Удружење  студената  технике  Европе  Ниш  -  Бест Ниш,  доставило  је
Градском  већу  Града  Ниша,  дана  07.08.2014.  године,  молбу  за  одобрење
бесплатног превоза за 15 студената из Напуља, који ће у оквиру културне размене
„Ниш-Напуљ“, у организацији наведеног Удружења, боравити у Нишу у периоду  од
25. до 31. августа 2014. године.

У циљу омогућавања  реализације овог догађаја и упознавања студената из
других земаља са културним садржајем, традицијом и историјом  града Ниша и
државе,  Управа  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај  израдила  је
нацрт Решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗАКОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

У Нишу,
август, 2014. године
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