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PRESS
Поштовани,

Расправе на више округлих столова су потврдиле оправданост 

иницијативе Удружења љубитеља нишких трамваја за повратак 

трамвајског саобраћаја у Ниш. 

Чињеница је да је град Ниш центар југоисточне Србије и да је 

ЕУ прецизно утврдила стандарде урбаног развоја градова где 

трамвај као превозно средство све више добија у примени код 

урбано развијених средина са предностима очувања животне 

средине и проблемима са загушењем у саобраћају.

Ова иницијатива је оправдана са аспекта екологије, енергетске 

ефикасности и потреба грађана. Спроведена анкета је показала да се 

за поновно увођење трамваја у град Ниш изјаснило 88,6 процената 

анкетираних грађана. 

Правилна и благовремена опредељења имају нарочити и 

вишеструки значај због тога што је у току израда новог Просторног 

плана и Генералног плана Ниша. 

Узимајући у обзир горе наведено и поводом иницијативе 

ЕУ - 22. септембар дан без аутомобила, Удружење љубитеља 

нишких трамваја сматра да двомесечни радови у ул. генерала 

Милојка Лешјанина и ул. Вожда Карађорђа (од Уреда до 

Народног позоришта) приказују да је прави тренутак за 

разматрање претварања поменуте зоне у пешачку зону града 

Ниша са трамвајским саобраћајем.   

Очекујемо од Вас да, у складу са својим местом и улогом у 

друштву, подржите идеју овог Удружења и визионарски сагледате 

нашу иницијативу.

С поштовањем,                 Удружење љубитеља нишких трамваја
       У Нишу,                                                    председник: Драган Илић
22. септембар 2009. год.      _______________



достављено:
градоначелнику града Ниша,
градском Већу града Ниша,
председнику Скупштине града Ниша,
Скупштини града Ниша,
председнику Општине Медијана,
општинском Већу општине Медијана,
председнику Општине Црвени Крст,
општинском Већу општине Црвени крст,
председнику Општине Палилула,
општинском Већу општине Палилула,
председнику Општине Пантелеј,
општинском Већу општине Пантелеј,
председнику Општине Нишка Бања,
општинском Већу општине Нишка Бања,
директору Завода за урбанизам града Ниша,
директору Дирекције за изградњу града Ниша,
начелнику Управе за енергетику и саобраћај града Ниша,
начелнику Управе за планирање и изградњу града Ниша,
председник Градског одбора Демократске странке – Ниш,
председник Окружног одбора Нишавског округа Социјалистичке
партије Србије,
председник Градског одбора Г-17 Ниш,
председник Градског одбора Српске Радикалне странке – Ниш,
председник Градског одбора Нове Србије – Ниш,
председник Градског одбора Демократске странке Србије – Ниш,
шефу одборничке групе Либерално демократске партије – Ниш,
председник Реформистичке странке,
градско повереништво Српске напредне странке,
главни координатор Народне партије за Ниш,
песедник Главног одбора Покрета Нишка регија,
Историјски архив града Ниша
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