Јавни позиви
НАЦРТ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ
Канцеларија за локални економски развој и пројекте ће спровести јавну
расправу о нацрту Програма локалног економског развоја Града Ниша у
периоду од 27.05. до 04.06.2019. године.
Тим поводом, биће одржана јавна трибина дана 29.05.2019. године у
великој сали Регионалне привредне коморе Ниш, од 12,00 сати.
Заинтересована микро, мала и средња предузећа и предузетници, Клуб
привредника, Привредно-економски савет, удружења, организације цивилног
друштва, представници Универзитета и средстава јавног информисања,
органи и службе Града и други заинтересовани субјекти своје предлоге,
примедбе и сугестије о Нацрту, могу доставити писаним путем КЛЕРПУ до
04.06.2019. године.

ЈАВНИ ПОЗИВ за ангажовање 2(два) лица за потребе реализације пројекта
“Ефикасно и ефективно управљање имовином у Граду Нишу и Општини
Ћуприја кроз увођење географско-информационог система”, који финансира
ЕУ кроз програм EXCHANGE 5

ЈАВНИ-ПОЗИВ-СТРУЧНА-ПРАКСА-ГРАД-НИШ-СУФИНАНСИРАЊЕ-2019.пдф
Јавни-позив-субвенција-за-теже-запошљиве-категорије-2019.-ГРАД-НИШ.пдф
Пријава за спровођење јавног рада
Захтев-са-бизнис-планом-за-2019-годину-теже-запошљиви.пдф
Захтев-са-бизнис-планом-за-доделу-субвенције-за-самозапошљавањеза-2019.-годину.пдф
ЈАВНИ-ПОЗИВ-СПЗ-ГРАД-НИШ-СУФИНАНСИРАЊЕ-2019.пдф
Јавни-позив-незапосленима-за-доделу-субвенције-за-самозапошљавањеу-2019.-ГРАД-НИШ.пдф

Јавни-конкурс-Јавни-радови-ОСИ-у-2019.-години-ЛАПЗ-ГРАД-НИШСУФИНАНСИРАЊЕ.пдф
ЗАХТЕВ-СТРУЧНА-ПРАКСА-ГРАД-НИШ-СУФИНАНСИРАЊЕ-2019.пдф
ЗАХТЕВ-СПЗ-ГРАД-НИШ-СУФИНАНСИРАЊЕ-2019.пдф

ЈАВНИ ПОЗИВ потенцијалним станарима за коришћење услуга и повезивање
(pdf)
Образац за пријаву ( doc)

Обавештење комисије о расписивању Јавног позива за избор корисника 2
стамбене једнице намењене за социјално становање избеглица у
заштићеним условима на територији Града Ниша.Јавни позив је део
стамбеног прогама Потпројекат 5, са циљем решавања стамбених потреба
посебно социјално угрожених категорија избеглица

Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената:
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о
избору кандидата којима се не додељује стипендија
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о
избору кандидата за доделу стипендија
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о
одбацивању пријава

Јавни позив за доделу стипендија талентованим спортистима у 2019. години
Образац број 7 (word)
Потврдa градског савеза за стипендије (word)

Јавни позив за посебне програме
2019. годину :

у области спорта у Граду Нишу за

Изјава о партнерству (pdf) (word)
Изјава (pdf) (word)
Образац 6 (pdf) (word)
Јавни Позив за посебне програме (pdf) (word)

Листа вредновања и рангирања пријављених програма по Конкурсу за
финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које
реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области
социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији
Града Ниша у 2019. години

Јавни позиви за личне пратиоце и персоналне асистенте са обрасцима
захтева и Критеријумима од дана 17.01.2019. године:
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА ЛИЧНУ ПРАТЊУ ( од дана 05.02.2019):
ОДЛУКА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА УСЛУГА ПЕРСОНАЛНИХ АСИСТЕНАТА
И ЛИЧНИХ ПРАТИОЦА ПО ПРИГОВОРИМА (од дана 05.02.2019):
Јавни позиви за личне пратиоце и персоналне асистенте са обрасцима
захтева и Критеријумима од дана 17.01.2019. године:
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНТЕ И ЛИЧНУ ПРАТЊУ:
ОДЛУКА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА УСЛУГА ПЕРСОНАЛНИХ АСИСТЕНАТА
И ЛИЧНИХ ПРАТИОЦА ПО ПРИГОВОРИМА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
Обавештење о обради података

Образац пријаве за студенте високошколских установа
Образац пријаве за ученике средњих школа

РАНГ ЛИСТА ЗА ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНТЕ И ЛИЧНУ ПРАТЊУ:
Ранг листа Персонални асистенти
Ранг листа Лични Пратиоци
Бодовна листа Персонални асистенти

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног
интереса које реализују удружења-организације особа са
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са
инвалидитетом на територији града Ниша у 2019. години, број
161/2019-01 од 22.01.2019. године
АНЕКС-1-Изјава подносиоца пријаве на Конкурс 2019 (pdf) (word)
Прилог 1- Образац за писање програма (pdf) (word)
Прилог 2 – Образац буџета програма (xls)
Прилог 3- Образац месечног плана активности (xls)
Прилог 4 – Изврсни преглед програма (pdf) (word)
Прилог 5 – Наративни буџет програма (pdf) (word)
Прилог 6 – Упутство за писање програма (pdf)
Прилог 7- Упутство за састављање буџета (pdf)
Смернице за подносиоце програма (pdf)
Упутство за попуњавање Прилога 3 (pdf)

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба
избеглица доделом помоћи кроз куповину 23 сеоскe кућe и доделу пакета
помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја
од дана 21.01.2019. године

Јавни позиви за личне пратиоце и персоналне асистенте са обрасцима

захтева и Критеријумима од дана 17.01.2019
Јавни позив лични
Јавни позив персонални
КРИТЕРИЈУМИ ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ И ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ
Захтев лични
Захтев персонални

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање
привредних субјеката са територије Града Ниша уз учешће Града
Ниша у субвенционисању камате на креди
1. Споразум о пословној сарадњи између Града Ниша и Банке
2. Сагласност Канцеларије за локални економски развој и пројекте

Jавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације
Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину
1. Пратећа документација за меру Интернационализација ММСПП
2. Пратећа документација за меру Интернационализација удружења и
привредних асоцијација
3. Пратећа документација за меру Унапређење конкурентности ММСПП
4. Пратећа документација за меру Унапређење конкурентности фирми
које користе услуге Start up центра и Coworking prostora
5. Пратећа документација за меру Унапређење сарадње привреде и
научно-образовних институција

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева доделе помоћи у грађевинском
материјалу за породицe интерно расељених лица за побољшање услова
становања на територији Града Ниша, од дана 31.07.2018. године

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи за куповину 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, од дана 31.07.2018. године

Јавни конкурс за Фестивал младих Ниша, од дана 26.07.2018. године
Пријавни формулар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору кандидата који
остварују право на доделу стипендија и износу стипендије у 2018.
години, од дана 19.06.2018. године
Одлука о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и
износу стипендија у 2018 години, од дана 31.05.2018

Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при
куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са Листом
корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова
и броја освојених бодова

Јавни позив за посебне програме у области спорта у Граду Нишу за
2018. годину, од дана 12.04.2018. године
Предлог посебног програма у области спорта у 2018 години – Образац
6.
Образац – изјава
Образац – изјава о партнерству

Јавни позив за доделу стипендија талентованим спортистима у 2018
години, од дана 12.04.2018. године
Апликациони формулар – предлог кандидата за доделу стипендија
талентованим спортистима у 2018 години
Образац – потврда спортске организације

Одлука комисије за подстицај развоја талентованих ученика и
студената у 2018. години
Одлука о избору кандидата за доделу стипендија талентованим ученицима и
студентима, од дана 05.04.2018. године
Одлука о избору кандидата којима се не додељује стипендија за талентоване
ученике и студенте, од дана 05.04.2018. године

ЈАВНИ ПОЗИВ за стипендирање талентованих ученика и студената у 2018.
години
ОБРАЗАЦ пријаве за ученике средњих школа
ОБРАЗАЦ пријаве за студенте високошколских установа
ОБАВЕШТЕЊЕ о обради података о личности

Tекст Других измена и допуна Јавног позива за доделу подстицајних
средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града
Ниша за 2017. годину – измене и допуне су објављене у Сл.листу Града Ниша
број 118/17 од 20.11.2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање пријава за остваривање права на бесплатан
тренинг безбедне вожње за младе возаче са пробном возачком дозволом са

територије Града Ниша, од дана 06.11.2017. године
Образац за пријаву

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника стамбених јединица намењених за
социјално становање у заштићеним условима на територији града
Ниша

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање предлога за програм уређивања грађевинског
земљишта и изградње са финансијским планом за 2018. годину, од дана
22.09.2017. године (пдф)

ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде
пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Ниша за
2018. годину, објављен дана 04.09.2017.

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације
програма локалног економског развоја Града Ниша за 2017. годину,
од дана 15.08.2017. године.
– Измене и допуне Јавног позива (Измене су објављене у ’’Службеном листу Града
Ниша’’, број 102/17 од 09.10.2017.године)
– Текст Јавног позива
– Пратећа документација и Критеријуми за оцењивање за меру Интернационализације
– Пратећа документација и Критеријуми за оцењивање за меру Унапређење
конкурентности
– Пратећа документација и Критеријуми за оцењивање за меру Унапређење сарадње
привреде и научно-образовних институција

JАВНИ ПОЗИВ банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање
привредних субјеката са територије Града Ниша уз учешће Града Ниша у
субвенционисању камате на кредите за набавку обртних средстава,
11.08.2017. године

Позив на јавну расправу о нацрту закона о поступку уписа у катастар
непокретности и водова, 09.08.2017. године

Обавештење Комисије за социјално становање у заштићеним условима о
расписивању Јавног позива, 07.08.2017. године
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално
становање у заштићеним условима на територији града Ниша, 07.08.2017. године

Јавни позив за коришћење услуга и повезивање у Центар за иновативно
предузетништво младих (скраћено Старт-ап центар) на Електронском
факултету у Нишу
– Jaвни позив
– Образац пријаве
– Предлог концепта успостављања Центра

Јавни позиви – суфинансирање – Град Ниш и Национална служба за
запошљавање
1. Јавни позив за јавне радове
Пријава за јавне радове
2. Јавни позив за стручну праксу
Захтев за стручну праксу
3. Јавни позив за самозапошљавање
Захтев за самозапошљавање
4. Јавни позив за теже запошљиве
Захтев за теже запошљиве

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног
земљишта у државној својини на територији Града Ниша за 2018.
годину
Захтев право пречег закупа по основу узгоја животиња
Захтев право пречег закупа инфраструктура

Обавештење и Одлука Комисије за избор корисника 15 стамбених
јединица намењених за социјално становање у заштићеним
условима

Одлука о усвајању приговора
Одлука о избору кандидата за доделу стипендија
Одлука о избору кандидата којима се не додељује стипендија

ЈАВНИ ПОЗИВ за стипендирање талентованих ученика и студената
ОБРАЗАЦ пријаве за ученике средњих школа
ОБРАЗАЦ пријаве за студенте високошколских установа
ОБРАЗАЦ добровољног пристанка за обраду података о личности

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу стипендија талентованим спортистима у 2017.
години
ОБРАЗАЦ 7
ПОТВРДА ГРАЂАНСКОГ САВЕЗА – СТИПЕНДИЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ НИШУ ЗА
2017. ГОДИНУ
– Образац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ
ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 30 СЕОСКИХ
КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ
ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 30 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ –
продужење рока

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
доделом помоћи кроз куповину 30 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду
набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ
ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 30 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ

Јавни позив за достављање предлога за доделу највишег јавног признања
Града Ниша награде ”11. ЈАНУАР”

Јавни позив ради прикупљања предлога за чланове Савета за људска и
мањинска права, 02.11.2016.
Образац за пријаву на јавни позив

Јавни позив за доделу садница интерно расељеним и избеглим лицима
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

