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 23.08.2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I Oдобрава се доделa легитимације за бесплатан превоз у јавном градском и
приградском саобраћају на територији Града Ниша, за I (прву), II (другу) и III (трећу)
зону, Предрагу Цветковићу из Јелашнице, са роком важења за школску 2017/2018.
годину.
II Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша ће
именованом израдити легитимацију за бесплатан превоз, за I (прву), II (другу) и III
(трећу) зону, са роком важења као у тачки I.
III Решење доставити: Градској управи града Ниша - Служби начелника
Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша и архиви Градског већа.
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Образложење

Ратка Цветковић из Јелашнице обратила се Градском већу града Ниша
молбом за одобрење бесплатног превоза Предрагу Цветковићу, ученику
специјалног одељења физике четвртог разреда гимназије „Светозар Марковић“ у
Нишу, у школској 2017/2018. години., а имајући у виду Предрагов таленат и
освајање највиших републичких признања из области математике и физике, као и
околности тешког материјалног стања у породици. Градско веће града Ниша
проследило је наведену молбу на даљу надлежност Секретаријату за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај дана 21.08.2017. године под бројем 10331/2017-03.
Градско веће града Ниша одобрило је Предрагу Цветковићу издавање
легитимације за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу
путника на територији града Ниша и у школској 2014/15 и 2015/16 и 2016/2017
години.
Имајући у виду наведено, Секретаријат за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај проценио је да је предметна молба оправдана, па је
израђен нацрт Решења као у диспозитиву.
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