
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 21.04.2017. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I  Oдобрава се доделa 11 (једанаест) легитимацијa за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша 
(I, II, III и IV зона), и то: 

- по захтеву удружења грађана „Центар Звезда“ Земун од 13.03.2017. 
године, за 8 (осам) младих људи, између 18 и 26 година старости - 
учесника пројекта „Кућа могућности“ – Ниш и  

- по захтеву Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш од 20.04.2017. 
године за 3 (три) штићеника који користе програм „Кућа на пола пута“. 

 II Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша 
Ниш ће, за потребе 8 (осам) учесника пројекта „Кућа могућности“ - Ниш са 
списка који ће доставити удружење грађана „Центар Звезда“ Земун и за 3 
(три) штићеника који користе програм „Кућа на пола пута“ са списка који ће 
доставити Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, израдити  
легитимације за бесплатан превоз са роком важења од 1. маја до 31. децембра 
2017. године. 
 

 III Решење доставити: Удружењу грађана „Центар Звезда“ Земун, 
Центру за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, ЈКП Дирекција за јавни превоз 
града Ниша Ниш, Служби начелника Градске управе, Секретаријату за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај и архиви Градског већа. 
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Образложење 
 
 

Удружење грађана „Центар Звезда“ Ниш доставило је  Градском већу 
Града Ниша дана 13.03.2017. године, захтев за одобрење бесплатног превоза 
за осам  младих људи – четири девојке и четири младића учесника у пројекту 
„Кућа могућности“ – Ниш обзиром да су исти у изузетно тешкој материјалној 
ситуацији, без запослења и било које друге врсте подршке. Такође, Центар за 
социјални рад „Свети Сава“ Ниш доставио је дана 20.04.2017. године захтев 
за обезбеђење бесплатног превоза за штићенике који излазе из система 
социјалне заштите, а који користе програм ,,Кућа на пола пута“. 

 
Реализација пројекта „Кућа могућности“ настоји да младима између 18 

и 26 година који су у стању социјалне потребе а нису обухваћени постојећим 
услугама социјалне заштите, помогне да се оспособе за самостални живот. У 
кући им се обезбеђује смештај, храна, едукација из животних вештина, помоћ 
у здравственој заштити, контакти са привредним субјектима, образовним 
институцијама и сл. Пројекат „Кућа на пола пута“ у организацији Центра за 
социјални рад „Свети Сава“ Ниш окупља штићенике који излазе из система 
социјалне заштите. 

 
 У циљу пружања подршке наведеним пројектима у смислу обезбеђења 
бесплатног превоза на територији града Ниша чиме ће се омогућити лакше 
ступање у контакт са потенцијалним послодавцима и обављање свакодневних 
активности и обавеза учесника пројеката, Секретаријат за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај израдио је нацрт Решења као у 
диспозитиву. 
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