
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 31.07.2017. 

године, доноси 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 I  Oдобрава се доделa 32 (тридесетдве) легитимације за бесплатан 

превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији 

Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву Службе за послове 

Градоначелника – Канцеларије за младе, за 32 (тридесетдва) практиканта 

учесника у програму „У-НИ пракса 2017.“. 

 

 II ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша ће, за потребе 32 

(тридесетдва) практиканта учесника у програму „У-НИ пракса 2017.“ са 

списка који ће доставити Служба за послове Градоначелника - Канцеларија за 

младе, израдити  легитимације за бесплатан превоз са роком важења од 01. 

августа до 31. aвгуста 2017. године. 
 

 III Решење доставити: Служби за послове Градоначелника - 

Канцеларији за младе, Служби начелника Градске управе, Секретаријату за 

комуналне делатности, енергетику и саобраћај, ЈКП Дирекција за јавни 

превоз града Ниша Ниш и архиви Градског већа. 
 

Број: 969-6/2017-03 

Датум: 31.07.2017. године 

 

 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  
 
 

 

     ПРЕДСЕДНИК  
 

 
   Дарко Булатовић 

 



Образложење 

 

 

Служба за послове Градоначелника - Канцеларија за младе доставила је 

молбу за одобрење бесплатног превоза за 32 (тридесетдва) практиканта 

учесника у програму „У-НИ пракса 2017.“ у периоду од 01. августа до 31. 

августа 2017. године. 

 

Пројекат „У-НИ пракса 2017.“ који спроводи Служба за послове 

Градоначелника – Канцеларија за младе и Универзитет у Нишу, обухвата 

праксу у јавним предузећима, градским општинама, секретаријатима и 

службама, као и у установама културе и спорта, током августа месеца за 

укупно 32 (тридесетдва) студента завршних година основних и мастер 

студија. 

 

 У циљу пружања подршке пројекту „У-НИ пракса 2017.“ и 

омогућавања лакше комуникације и реализације праксе, Секретаријат за 

комуналне делатности, енергетику и саобраћај израдио је нацрт Решења као у 

диспозитиву. 

 

  

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 

 

 

 

Овлашћено лице 

По овлашћењу начелника 

Градске управе Града Ниша 
 

 

 

Снежана Јовановић 
 


