Јавна обавештења
Обавештења
ИНФОРМАЦИЈА О ДОСТАВЉАЊУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 02.08.2016.
О Д Л У К А О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ,02.08.2016.
Списак практиканата који ће обављати праксу током августа месеца
по пројекту У-НИ пракса 2016
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА И ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШУ
Захтев за давање сагласности на одлуке о промени цене топлотне
енергије ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 03-3618/1 од 11.05.2016.
године; Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број
3601/1 од 11.05.2016. године са образложењем; Обрачун за
израчунавање цене;
Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 3602/2 од
11.05.2016. године са образложењем; Пропратницу о достављеним
рачунима за утрошену воду за месец април 2016. године; Копијe
рачуна ”Југоросгаз” а.д. Београд за испоручени природни гас; Копије
рачуна ”Нафта” а.д. Београд за испоручени мазут; Копије рачуна
Милетић комерц д.о.о. Шалудовац за извршену услугу превоза
мазута; Мишљење Саветодавног тела број 3600/1 од 11.05.2016.
године.
НИС помаже развој локалних заједница у оквиру програма „
Заједници заједно“
Захтев ЈКП ”Паркинг сервис” Ниш за давање сагласности на Одлуку
Надзорног одбора, број 1301, број 1309/16 од 07.04.2016. године,
Одлуку о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и
постављање уређаја којима се спречава одвожење возила број
1301/16 од 06.04.2016. године и Образложење број 1301/16-1 од
06.04.2016. године.

Обавештење-јавна улагања
Захтев за давање сагласности на одлуке о промени цене топлотне
енергије ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 03-2603/4 од 12.04.2016.
године
Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 2603/1 од
11.04.2016. године са образложењем;
обрачун за израчунавање цене; Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Градска топлана“ Ниш, број 2603/2 од 11.04.2016. године са
образложењем;
пропратницу о достављеним рачунима за утрошену воду за месец
март 2016. године; копијe рачуна ”Југоросгаз” а.д. Београд за
испоручени природни гас; копије рачуна ”Нафта” а.д. Београд за
испоручени мазут; копије рачуна Милетић комерц д.о.о. Шалудовац за
извршену услугу превоза мазута
Мишљење Саветодавног тела број 03-2849/1 од 11.04.2016. године.
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ КАНДИДАТА
КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ИЗНОСУ
СТИПЕНДИЈЕ У 2016. ГОДИНИ
Предлог листе за доделу статуса угроженог купца топлотне енергије
О Д Л У К У О ИЗБОРУ КАНДИДАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈА И ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈА У 2016. ГОДИНИ
Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по
Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или
пројеката од јавног интереса која спроводе удружења
Захтев за давање сагласности на одлуке о промени цене топлотне
енергије ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 03-1865/1 од 10.03.2016.
године
Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 1839/2 од
10.03.2016. године са образложењем
Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 1839/1 од
10.03.2016. године са образложењем
Обрачун за израчунавање цене
Копије књижног одобрења и рачуна ”Југоросгаз” а.д. Београд за
испоручени природни гас, копије рачуна ”Нафта” а.д. Београд за
испоручени мазут, Копије рачуна Милетић комерц д.о.о. Шалудовац
за извршену услугу превоза мазута
Мишљење Саветодавног тела број 1835/2 од 10.03.2016. године.

Обавештење Управе за планирање и изградњу о оглашавању
планских докумената на рани јавни увид и јавни увид у дневном
листу ”Данас”
Одлука о избору кандидата за доделу стипендија у 2016. години
Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по
Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од
јавног интереса која реализују удружења – организације особа са
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са
инвалидитетом на територији Града Ниша у 2016. години
Одлука о буџету града Ниша за 2016. годину
Програм одржавања јавног осветљења са ценовником за 2016.
годину.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2016. ГОДИНУ
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у
систему јавног сектора Града Ниша за 2015. Годину
Обавештење Комисије за избор корисника помоћи за решавање
стамбених потреба избеглица о јавнom позивu за доделу пакета
грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица
Обавештење Комисије за избор корисника помоћи за решавање
стамбених потреба избеглица о Јавном позиву за доделу помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених
јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине
ODLUKA О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА НИША ”11. ЈАНУАР” ZA 2015.
GODINU
Захтев за давање сагласности на одлуке о промени цене топлотне
енергије ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 03-10998/1 од 03.12.2015.
године
Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по
Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од
јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне
средине на територији града Ниша
Комисија за награде Града Ниша донела је одлуку да објави Јавни
позив за достављање предлога за доделу највишег јавног признања
Града Ниша награде ”11. ЈАНУАР”
Закључак о покретању иницијативе за изградњу националног
стадиона у Нишу
Конкурс за суфинансирање пројеката унапређивања професионалних

и етичких стандарда у области јавног информисања на територији
Града Ниша у 2015. години (06.11.2015.)
Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ниша за
2015. годину, 02.11.2015.
Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији Града Ниша у 2015. години појединачним давањима,
05.10.2015.
Захтев за одобравање цене топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“
Ниш, 24.08.2015. године
Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије БД
130588/2013 од 11.12.2013. године
Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 7332/1 од
20.08.2015. године

ENVIRONMENTAL LOCAL AUTHORITIES INTERBALKAN NETWORK,
26.06.2015.
Одлука Надзорног Одбора ЈКП “Наиссус” којим су дефинисане
категорије корисника и утврђене продајне цене за сваку категорију
корисника, 05.06.2015.
Листа о измени и допуни Листе вредновања и рангирања пријављених
програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења –
организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и
заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015.
години, 29.05.2015.
Прилог #1
Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији Града Ниша у 2015. години, 28.05.2015.
Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката,
25.05.2015.
Бодовна листа на основу ближих мерила са допунским

критеријумима
Табеларни приказ поднетих пријава са утврђеним чињеничним
стањем
Одлука о додели награде за толеранцију “ЦАР КОНСТАНТИН”,
15.05.2015.
Закључак са састанка са представницима Скупштина станара,
05.05.2015.
Одговор скупштинама станара зграда, 04.05.2015.
Одлуку о изменима и допунама одлуке о избору кандидата који
остварују право на доделу стипендија и износу стипендије у 2015.
години, 04.05.2015.
Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по
Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од
јавног интереса,које реализују удружења-организације особа са
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са
инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015 години, 04.05.2015.
Бодовна листа на основу ближих мерила са допунским
критеријумима
Табеларни приказ поднетих пријава са утврђеним чињеничним
стањем
Информација Управа за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке, 30.04.2015.
Нацрт Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о избору кандидата за доделу стипендија у 2015. години,
07.04.2015.
Одлука о избору кандидата који остварују право на доделу
стипендија и износу стипендија у 2015. години, 02.04.2015.
Обавештење јавности о захтеву из области управљања отпадом
оператера “НИССАЛ” а.д., 09.02.2015.
Табела слободног пословног простора који се може дати у закуп
непосредном погодбом, 08.01.2015.

Решења
Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији Града Ниша у 2016. Години, 10.08.2016.
Предлог комисије за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања на територији Града Ниша у 2016. години,
10.08.2016.
Информација за учеснике медијског конкурса, 10.08.2016.
Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката
унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног
информисања на територији Града Ниша у 2016. Години, 19.07.2016.
год.
Информација Предлог комисије
Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката
унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног
информисања на територији Града Ниша у 2016. години, 30.06.2016.
год.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ
ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2016. ГОДИНИ,
21.06.2016.
Решење о поништењу решења о избору чланова стручне комисије,
16.05.2016.
Решење о поништењу конкурса у области јавног информисања за
2016. годину, 13.05.2016.
Решење о финансирању и суфинансирању пројеката за младе у 2016.
години
Решење о суфинансирању пројеката у култури 2016. години
Pешење о измени Решења о именовању чланова стручне комисије за
оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији Града Ниша у 2016. години
Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији Града Ниша у 2016. години 21.03.2016.
Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на

основу спроведеног Јавног конкурса за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које
реализују удружења у области заштите животне средине на
територији Града Ниша
Решење o расподели средстава за суфинансирање пројеката
унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног
информисања на територији Града Ниша у 2015. Години 15.12.2015.
Решењe о расподели средстава за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији Града Ниша у 2015. години појединачним давањима,
09.12.2015.
Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката
унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног
информисања, 27.11.2015.
Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на
основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за
подстицање програма или пројеката од јавног инетереса која
спроводе удружења
Pешење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања
појединачним давањима, 26.10.2015.
Решењe о додели средстава удружењима и организацијама особа са
инвалидитетом по Конкурсу за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружењаорганизације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и
заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015.
години
Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на
основу спроведеног Јавног конкурса за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које
реализују удружења у области заштите животне средине у 2015.
години
Решење о образовању радне групе за испитивање основаности
приговора корисника на рачуне за испоручену топлотну енергију,
02.07.2015.
Решењe о додели средстава удружењима и организацијама особа са
инвалидитетом по Конкурсу за финансирање и суфинансирање

програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружењаорганизације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и
заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015.
години, 18.06.2015.
Решење о именовању директора јавног предузећа за аеродромске
услуге “АЕРОДРОМ НИШ” Ниш, 09.06.2015.
Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности
директора јавног комуналног предузећа дирекција за јавни превоз
Града Ниша, 20.10.2014.

Огласи
Обавештење о поништавању огласа. 19.08.2016.
ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У
ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, 29.07.2016.
ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У
ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, 08.07.2016.год.
ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА, 23.06.2016.
Јавни оглас за пријаву потраживања повериоцима Фонда за развој и
самофинансирање заједничких потреба грађана-у ликвидацији
Јавни оглас за ЗОНУ ПЛУС, 08.03.2016.
ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША
У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, 25.12.2015.
ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА, 03.11.2015
ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У
ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, 02.11.2015.
Оглас за отуђење непокретности у јавној својини Града Ниша у
поступку јавног надметања, 19.06.2015.
Јавни оглас за постављење начелника управе за грађанска стања и
опште послове, 08.04.2015.
Оглас за отуђење непокретности у јавној својини Града Ниша у
поступку јавног надметања, 06.02.2015.

Конкурси
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА, 27.06.2016
Konkursa za studente Univerziteta u Nišu po projektu “U-NI praksa 2016”
Прилог 1 – Каталог позиција
Прилог 2 – Пријавни формулар
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НИША У 2016. ГОДИНИ
Смернице конкурса
Прилог 1-Пријава
Прилог 2-Буџет пројекта
Прилог 3 -Наративни извештај
Прилог4 -Финансијски извештај
Конкурс за суфинансирање пројеката унапређивања професионалних
и етичких стандарда у области јавног информисања на територији
града Ниша у 2016. години, 16.05.2016
Прилог 1-Пријава
Прилог 2-Буџет пројекта
Прилог 3 -Наративни извештај
Прилог4 -Финансијски извештај
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА
МЛАДЕ У 2016. ГОДИНИ
Прилог#1
Прилог#1а

Прилог#2
Прилог#3
Смернице
Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2016.,
09.02.2016.
Прилог#1
Прилог#2
Прилог#3
Прилог#4
Јавни Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или
пројеката од јавног интереса која спроводе удружења за 2016.год.
Прилог#1-Образац пријаве на конкурс

КОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од
јавног интереса које реализују удружења – организације особа са
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са
инвалидитетом на територији Града Ниша у 2016. години
Текст конкурса|Смернице|Изјава подносиоца|Прилог #1|Прилог #2|Прилог #3|Прилог
#4|Прилог #5|Прилог #6

Конкурс – “ПАРТНЕРСКИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ” – 16.12.2015.
Кoнкурс за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких,
односно стручних и научних истраживања у култури Града Ниша за
2016. Годину (06.11.2015.)
Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области
заштите животне средине на територији Града Ниша 03.11.2015.
Конкурс за суфинансирање пројеката унапређења професионалних и
етичких стандарда у области јавног информисања на територији
Града Ниша у 2015 години, 15.10.2015.
Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по
Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или
пројеката од јавног интереса која спроводе удружења
Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или
пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, 28.08.2015.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката –
Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од
јавног интереса,13.08.2015.
Прилог #1
Финална листа практиканата за У-НИ праксу 2015., 27.07.2015.
Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од
јавног интереса које реализују удружења – организације особа са
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са
инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години, 21.07.2015.
Прилог #1 | Прилог #2 | Прилог #3 | Прилог #4 | Прилог #5
| Прилог #6 | Прилог #7 | Прилог #8
Решење о финансирању и суфинансирању пројеката за младе за 2015.
годину, 20.07.2015.
Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по
Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од
јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне
средине на територији града Ниша у 2015. години под називом
„Зелени Ниш“, 02.07.2015.
Прилог #1
Прилог #2
Листа о измени и допуни Листе вредновања и рангирања пријављених
програма и пројеката по Jавном конкурсу за доделу средстава за
подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе
удружења, 02.07.2015.
Прилог #1
Јавни конкурс за избор корисника места за оглашавање, 17.06.2015.
Конкурсна документација
Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку/доделу садног
материјала – сертификованог садног материјала, 08.06.2015.
Прилог #1
Прилог #2
Прилог #3
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области
заштите животне средине на територији Града Ниша у 2015. години
под називом „ЗЕЛЕНИ НИШ“, 28.05.2015.
Образац пријаве

Форма завршног извештаја
Конкурс за У-НИ праксу 2015., 07.05.2015.
Каталог позиција
Пријавни формулар за студенте
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у
2015. години, 30.04.2015.
Смернице за подносиоце пријава на јавни koнкурс за
финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2015.
години
Прилог #1
Прилог #2
Прилог #3
Прилог #4
Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015.
години, 17.04.2015.
Образац #1
Образац #2
Образац #3
Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или
пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, 09.04.2015.
Образац пријаве на конкурс
Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од
јавног интереса које реализују удружења – организације особа са
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са
инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години, 10.03.2015.
Смернице за подносиоце програма
Изјава подносиоца предлога програма или пројекта
Прилог #1
Прилог #2
Прилог #3
Прилог #4
Прилог #5
Прилог #6
Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за
аеродромске услуге “Аеродром Ниш” Ниш, 05.03.2015.

Позиви

Јавни позив за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица
из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у
2016 години.

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним
радним местима у 2016 години.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ЗА
ТОЛЕРАНЦИЈУ ”ЦАР КОНСТАНТИН”
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УГРОЖЕНОГ КУПЦА ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ У НАБАВЦИ
И ДОДЕЛИ РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРЕТАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ У НАБАВЦИ
И ДОДЕЛИ РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРЕТАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ У
ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ
ЛИЦА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НИША
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА
КУПОВИНУ 10 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ПОБОЉШАЊЕ

УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ДОК СУ У
РАСЕЉЕНИШТВУ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА
ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НИША
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ
НИШУ ЗА 2016. ГОДИНУ Образац #1
ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу стипендија талентованим спортистима у
2016. години
Образац предлога кандидата за доделу стипендија талентованим
спортистима (образац број 5)
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника стамбених јединица намењених за
социјално становање у заштићеним условима на територији града
Ниша
Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената у
2016. години
Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених
побољшању услова становања интерно расељених лица, док су у
расељеништву, кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала
за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за кориснике
програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике
Србије
Јавни позив Комисије за избор корисника помоћи за решавање
стамбених потреба избеглица о јавнom позивu за доделу пакета
грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица
Јавни позив Комисије за избор корисника помоћи за решавање
стамбених потреба избеглица о Јавном позиву за доделу помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених
јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗАКУПАЦА
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СТАНОВИМА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА,
ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА
Јавни позив за учешће послодаваца у реализацији програма
запошљавања приправника на територији Града Ниша за 2015.
годину
Захтев за учешће у програму запошљавања – приправници Град Ниш
2015
Јавни позив за подношење захтева доделе средстава намењених

стварању и побољшању услова становања (грађевински материјал),
интерно расељених лица на територији Града Ниша, 22.04.2015.
Јавни позив за подношење захтева доделе помоћи при куповини 10
домаћинстава са окућницом за побољшање услова становања
интерно расељених лица док су у расељеништву на територији Града
Ниша, 22.04.2015.
Јавни позив за достављање предлога за доделу награде за
толеранцију “ЦАР КОНСТАНТИН”, 08.04.2015.
Јавни позив за организацију манифестације “Матурантска парада
2015”, 27.03.2015.
Јавни позив одгајивачима говеда са територије Града Ниша,
16.03.2015.
Јавни позив повртарима и цвећарима са територије Града Ниша,
16.03.2015.
Јавни позив воћарима и виноградарима са територије Града Ниша,
16.03.2015.
Јавни позив за подношење захтева доделе помоћи у набавци и додели
робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних
активности породицама интерно расељених лица на територији Града
Ниша, 12.02.2015.
Јавни позив за подношење захтева доделе помоћи при куповини 10
домаћинстава са окућницом за побољшање услова становања
интерно расељених лица док су у расељеништву на територији Града
Ниша, 09.02.2015.
Јавни позив за подношење захтева доделе средстава намењених
стварању и побољшању услова становања (грађевински материјал),
интерно расељених лица на територији Града Ниша, 09.02.2015.
Јавни позив за доделу стипендија талентованим спортистима у 2015.
години, 23.01.2015.
Образац #5
Јавни позив за посебне програме у области спорта у Граду Нишу за
2015. годину, 20.01.2015.
Образац #1
Образац #2
Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената у
2015. години, 16.01.2015.
Образац #1

Образац #2
Образац #3
Образац #4
Образац #5

