Обавештења
Oбавештење да ће се од 17.09.2019. Потврде о просеку примања по члану
домаћинства за конкурисање за ученичке и студентске кредите и стипендије
и за смештај у домове ученика и студената издавати у Услужном центру 2
Градске општине Медијана у улици IX бригаде

Важно обавештење грађанима! Плаћање платним картицама банака на ПОС
терминалима у Нишу

Обавештење да ће се од 12.08. до 13.08.2019. године обавити V третман
сузбијања одраслих форми комараца на територији града Ниша

Одлука о поништавању јавног позива бр.1919/2019-01

Обавештење да ће се од 06.06. до 14.06.2019. г. обавити II третман
дезинсекције у објектима ПУ Пчелица која треба поставити на сајт Града
Ниша

Одлукa о избору кандидата који остварују право на доделу
стипендија и износу стипендија у 2019. години, коју је донела Комисија
за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта у Граду

Коначна листа корисника за доделу помоћи намењенe побољшању
услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, за
набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију

стамбеног објекта

Одлука надзорног одбора ЈКП “Градска топлана“ Ниш са
oбразложењем, број 791/1 од 11.02.2019. год.
Прилог:
Мишљење Саветодавног тела, бр.790/1 од 11.02.2019. год.
Рачуни за гас за јануар 2019.
Рачуни за мазут за јануар 2019.
Израчунавање пондерисане цене гаса за јануар 2019.
Израчунавање цене мазута НСГ-С са превозом за јануар 2019.
Табела 1-Варијабилни трошкови
Табела 8-Регулаторни извештај

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

Одлука надзорног одбора ЈКП “Градска топлана“ Ниш са
oбразложењем, број 123/2 од 10.01.2019. год.
Прилог:
Мишљење Саветодавног тела, бр.123/1 од 10.01.2019. год.
Рачуни за гас за децембар 2018.
Рачуни за мазут за децембар 2018.
Израчунавање пондерисане цене гаса за децембар 2018.
Израчунавање цене мазута НСГ-С са превозом за децембар 2018.
Табела 1-Варијабилни трошкови
Табела 8-Регулаторни извештај

Одлука надзорног одбора ЈКП“Градска топлана“Ниш са oбразложењем, број
6958/1 од 07.12.2018. год..
Прилог:
–
Мишљење Саветодавног тела, бр.6957/2 од 11.12.2018. год.
–
Рачуни за гас за новембар 2018.
–
Рачуни за мазут за новембар 2018.
–
Обрасци калкулације варијабилне цене

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ
ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019, од дана
17.12.2018. године
Обрасци за конкурс за стипендисте

Закључак о усвајању Извештаја о спроведеној стручној и јавној
расправи о Нацрту одлуке о изменама и допунама Статута Града
Ниша, од дана 11.12.2018. године

Нацрт одлуке о изменама и допунама Статута Града Ниша, дана 30.11.2018.
године

Захтев за објаву Одлуке Надзорног одбора ЈКП “Градска
Топлана”Ниш, којом је утврђен фиксни део цене снабдевања
топлотном енергијом за купце код којих је извршена обустава
испоруке топлотне енергије, од дана 21.11.2018. године.
Одлука Надзорног одбора ЈКП “Градска Топлана”Ниш, са образложењем.

Захтев за обајвљивање Одлуке о утврђивању цена паркирања ЈКП
Паркинг сервис, од дана 02.11.2018.године.

Допис ЈКП ”Паркинг сервис” Ниш, број 2454/18 од 31.10.2018. године.
Одлуку о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и
постављање уређаја којима се спречава одвожење возила број
2452/18 од 30.10.2018. године.
Образложење број 2452/18-1 од 30.10.2018. године.
Мишљење Саветодавног тела број 2448/18 од 30.10.2018.године.

ОБАВЕШТЕЊЕ о одржавању избора за чланове националних савета
Националних мањина, који су расписани за 04. новембар 2018.године.

Захтев за одобравање цене топлотне енергије број 5418/5-1 од
01.10.2018. год.; Одлука надзорног одбора ЈКП“Градска топлана“Ниш
број 5418/5 од 28.09.2018. год. са Образложењем.
Прилог:
Варијабилни трошкови
Остварени варијабилни трошкови за 2015, 2016, 2017. год.
Фиксни трошкови
Амортизација
Регулисана средства
Стопа приноса на регулисана средства и Позајмљени капитал
Остали приходи
Корекциони елемент
Регулаторни извештај
Извод из АПР ЈКП „Градска топлана“Ниш
Мишљење Саветодавног тела

Коначна ранг листа реда првенства за давање на коришћење 9 стамбених
јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима на
територији Града Ниша.

Јефтинији, лакши и сигурнији трансфер новца из иностранства примаоцима
из Ниша
Обавештење о обради података о личности.

КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ВИДУ НАБАВКЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ КУЋНИХ АПАРАТА/НАМЕШТАЈА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при
куповини сеоске куће и доделом пакета помоћи са Листом корисника
рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја
освојених бодова од 12.06.2018. године

У складу са чланом 13. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (”Сл.
Гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014,
96/2015 – др. Закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018 – др.
закон) Град Ниш наручилац је израде »Стратегије безбедности саобраћаја на
територији Града Ниша, за период од 2017. до 2021. године, са предлогом
акционог плана за спровођење стратегије».
Предлог тог документа израдио је Аутомото савез Србије – Центар за
моторна возила из Београда .
Јавни увид у наведени документ може се извршити у просторијама
Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
Градске управе Града Ниша, у канцеларији бр. 4, улица Вожда
Карађорђа бр. 24, у периоду од 19. јуна до 25. јуна 2018. године,
сваког радног дана од 11 до 14 часова.
За време трајања јавног увида заинтересована јавност, органи и
организације могу поднети примедбе на изложени докумет у писаном облику

путем писарнице Градске управе Града Ниша или поштом на адресу: Градска
управа Града Ниша, Николе Пашића бр.24.
Јавна расправа у вези “Стратегије безбедности саобраћаја на територији
Града Ниша, за период од 2017. до 2021. године, са предлогом акционог
плана за спровођење стратегије” биће одржана у просторијама Градске
управе Града Ниша (Велика сала), Николе Пашића бр. 24, 26. јуна
2018. године (уторак) са почетком у 11 часова.

Поменутим актом обавешавају се подносиоци захтева – избеглице које су
конкурисале на Јавни позив за доделу помоћи кроз куповину сеоских кућа са
окућницом у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији да
ће ОДЛУКА о решавању стамбених потреба са листом корисника према реду
првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова БИТИ
објављена 12.јуна ове године онако како стоју у тексту.

Обавештење
Услед организационих промена у оквиру Градске управе Града Ниша,
обавештавамо Вас да се Канцеларија за младе, почев од 01.јуна
2018.године, организационо налази у оквиру Градске управе Града НишаСекретаријата за омладину и спорт.
Све дописе који се односе на Канцеларију за младе, неопходно је слати на
следећу адресу:
Градска управа Града Ниша-Секретаријат за омладину и спорт-Канцеларија
за младе, улица Николе Пашића 24, 18000 Ниш.
Захвални на разумевању.

Обавештење о покретању јавне набавке поводом изградње социјалних
станова (зграда 1. и зграда 2. са партерним уређењем) у насељу Бранко
Бјеговић у Нишу на к.п.бр. 7787/7 К.О. Каменица.

Предлог ранг листе за избор корисника услуга персоналних асистената, од
дана 26.01.2018. године
Коначна ранг листа за избор корисника услуга персоналних асистената, од
дана 31.01.2018. године

Одлукa о утврђивању цена паркирања ЈКП Паркинг сервис бр 23/18 од
08.01.2018
допис ЈКП ”Паркинг сервис” Ниш, број 39/18 од 10.01.2018. године,
Одлуку о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и
постављање уређаја којима се спречава одвожење возила број 23/18
од 08.01.2018. године са Образложењем број 23/18-1 од 08.01.2018.
године.

Захтев за одобравање фиксног дела цене снабдевања топлотне
енергије за купце код којих је извршене обустава испоруке топлотне
енергије број 7691/2 од 31.10.2017. год.
Одлука надзорног одбора ЈКП “Градска топлана“ Ниш број 7691/3 од
30.10.2017. год. са Образложењем.

Захтев за одобравање цене топлотне енергије број 7143/4 од
10.10.2017. год.; Одлука надзорног одбора ЈКП“Градска топлана“Ниш
број 7143/20 од 10.10.2017. год. са Образложењем.
Прилог:
Извод из АПР ЈКП “Градска Топлана“ Ниш
Амортизација
Фиксни трошкови
Корекциони елемент
Остали приходи

Регулисана средства
Варијабилни трошкови
Стопа приноса на регулисана средства и Позајмљени капитал
Регулаторни извештај
Мишљење Саветодавног тела ЈКП „Градска топлана“ Ниш
Одлука о стављању ван снаге Мишљења Саветодавног тела ЈКП
“Градска топлана“ Ниш

ОКВИР ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ
ОБНОВЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПРУГЕ НИШ-ДИМИТРОВГРАД, дана
12.10.2017. године – финални документ
RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK FOR EXPROPRIATION
INTENDED FOR REHABILITATION AND MODERNIZATION OF THE
REILWAY LINE NIS-DIMITROVGRAD, on 12. October 2017 – final
document

Обавештње спортским организацијама о пријављивању за
суфинансирање годишњих програма у области спорта у Граду Нишу за
2018. годину, дана 26.09.2017. године.
– Образац број 1
– Образац број 2
– Образац број 4

Листа рангирања и вредновања 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, 07.09.2017.
године:
Листа вредновања и рангирања ОЦД 2017.
Табеларни приказ поднетих пријава ОЦД 2017.

ОКВИР ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ
ОБНОВЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПРУГЕ НИШ-ДИМИТРОВГРАД, дана
31.08.2017. године
ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ПОВОДОМ ОКВИРА ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА ЗА
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НИШДИМИТРОВГРАД

Обавештење о коначној листи ССЗУ
Коначна листа ССЗУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ КАНДИДАТА
КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ИЗНОСУ
СТИПЕНДИЈЕ У 2017. ГОДИНИ

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

Нацрт Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини на територији Града Ниша на локацији “Лозни калем” ГО Нишка
Бања, за изградњу Аква парка.
Заинтересовани субјекти могу достављати примедбе током трајања јавног
увида на адресу kler@gu.ni.rs

Одлука о усвајању приговора
Одлука о избору кандидата за доделу стипендија

Одлука о избору кандидата којима се не додељује стипендија

Листа рангирања и вредновања 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 2017. години – 30.03.2017 године

К О Н К У Р С за избор корисника средстава
Буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој Града Ниша за 2017. годину
На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број
88/2008 и 143/2016) и члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“
број 90/2013 и 98/2015)
Градоначелник Града Ниша расписује
КОНКУРС
за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој Града Ниша за 2017. годину
Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину у
складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја Града Ниша за 2017. годину који је донело
Градско веће Града Ниша на седници од 17.03.2017. године, под бројем
363-6/2017-03.

РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

КРЕДИТНА ПОДРШКA – СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ –
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И
РИБАРСКИХ ПРОИЗВОДА
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА КАО И УВОЂЕЊЕ И
СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ,
ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ
ПОРЕКЛА
ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Комплет текста можете преузети на следећем
линку: Конкурс 2017;
Захтев за коришћење подстицајних средстава за 2017 за подршку
инвестицијама;
Захтев за остваривање права на регрес за ВО 2017;
Захтев за регрес за премију осигурања;

Захтев за давање сагласности на одлуке о промени цена топлотне енергије
ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 186/3 од 16.01.2017. године; Одлуку
Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 186/1 од 11.01.2017.
године са образложењем; Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“
Ниш, број 186/2 од 11.01.2017. године са образложењем; Мишљење
Саветодавног тела број 187/1 од 11.01.2017. године; обрачун за
израчунавање цене;
копијe рачуна ”Југоросгаз” а.д. Београд за испоручени природни гас;
копије рачуна Еуро Мотус ДОО Београд за испоручени мазут и извршену
услугу превоза мазута;

пропратницу о достављеним рачунима за утрошену воду за месец децембар
2016. године.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ И ДОДЕЛИ НАГРАДА ЗА НАЈБОЉА ИДЕЈНА РЕШЕЊА ЗА
ПЛАКАТ НА ТЕМУ „ПЛАКАТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ“

ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИЈАВЉИВАЊУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ
НИШУ ЗА 2017. ГОДИНУ
Изјава о партнерству
Образац бр. 1
Образац бр. 2
Образац бр. 4

Захтев за одобравање цене топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“ Ниш,
број 03-6827/1 од 20.09.2016. године; Решење Агенције за привредне
регистре Републике Србије БД 55152/2016 од 08.07.2016. године и Извод о
регистрацији привредног субјекта; Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска
топлана“ Ниш, број 6679/3 од 16.09.2016. године; образложење наведене
Одлуке;
Табелу 8. Регулаторни извештај; Табелу 1. Варијабилни трошкови; Табелу 2.
Фиксни трошкови; Табелу 3. Амортизација; Табелу 4. Регулисана средства;
Табелу 5а. Стопа приноса на регулисана средства; Табелу 5б. Позајмљени
капитал; Табелу 6. Остали приходи; Табелу 7. Корекциони елемент; попуњену

Табелу 1 из Одељка VIII;
пондерисање цене гаса за јули 2016. и израчунавање пондерисане цене;
копије рачуна ”Југоросгаз”-а за 7/2016; Допис ЈКП ”Градска топлана” Ниш број
4506/4-2 од 23.06.2016. године; Мишљење Саветодавног тела ЈКП ”Градска
топлана” број 6773/1 од 19.09.2016. године и прилог уз Мишљење Центра за
заштиту потрошача ”Форум” – Ниш;
Извештај о пословању ЈКП „Градска топлана“ Ниш са Финансијским
извештајем за 2015. годину, усвојен Одлуком Надзорног одбора број 4506/4
од 22.06.2016. године.

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.

