267. Седница ГВ 04.08.2020.
године
1. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Паркингсервис“-Ниш одобри кредитно задужење по основу
дозвољеног прекорачења, са
максималним
износом
дозвољеног минуса по текућем рачуну од 30.000.000
динара, на период од годину дана

266. Седница ГВ – 03.08.2020.
1.

Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора
ЈКП ”Градска топлана” Ниш којом се утврђује варијабилни
део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом,
са применом од 01.04.2020. године

265. Седница ГВ – 30.07.2020
1. Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа Града
Ниша о утврђивању Предлога одлуке о одређивању праваца
пружања државних путева I и II реда који пролазе кроз
насељена места на територији Града Ниша

2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о одређивању праваца
пружања државних путева I и II реда који пролазе кроз
насељена места на територији Града Ниша
3. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш
одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу
ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара
4. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш
одобри задужење по краткорочној позајмици по текућем
рачуну, у износу од 30.000.000,00 динара
5. Решење о укидању Решења Управе за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај број 313-113/2015-09 од
27.07.2015. године, којим се привредном субјекту RADNJA
ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM DEJAN STANIMIROVIĆ
PREDUZETNIK NIŠ одобрава обављање такси превоза на

Обавештење да ће се од 21.07.
до 23.07.2020. гoд. обавити
IV
ларвицидни
третман
комараца на територији града
Ниша
Обавештење да ће се од 21.07. до 23.07.2020. гoд. обавити IV
ларвицидни третман комараца на територији града Ниша

264. седница ГВ – 15.07.2020.
1. Решење о учешћу и суфинансирању пројекта „ИНО-РЕГ:
Иновациони екосистем као покретач регионалне
конкурентности Нишавског округа“
2. Решење о реализацији пројекта „Академија нових занимања“

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ КАНДИДАТА
КОЈИ
ОСТВАРУЈУ
ПРАВО
НА

ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ИЗНОСУ
СТИПЕНДИЈЕ У 2020. ГОДИНИ
ОДЛУКA О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ КАНДИДАТА КОЈИ
ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈЕ У
2020. ГОДИНИ

263. седница Градског већа –
10.07.2020.
1. Закључак о давању сагласности да ЈП „Нишстан“ Ниш
спроведе поступак јавне набавке за финансијску услугу
три (3) кредита – дозвољено прекорачење по текућем
рачуну ЈП „Нишстан“ Ниш у износу од по 5.000.000,00
динара са периодом отплате од годину дана

Конкурс
за
суфинансирање
пројеката
за
остваривање
јавног интереса у области
јавног
информисања
на

територији Града Ниша у 2020.
години (09.07. – 24.07.2020).

одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
возилом „Opel Zafira 1.6“ са евиденционим бројем 677
4. Решење о укидању Решења Управе за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај број 313-93/2016-09 од
14.03.2016. године, којим се привредном субјекту IVAN
ŽIVIĆ PR, RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM NIŠ
одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
возилом „Fiat Marea“ са евиденционим бројем 192
5. Решење о укидању Решења Градске управе града НишаСекретаријата за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај број 313-122/2018-09 од 12.07.2018. године,
којим се привредном субјекту IVAN OGNJANOVIĆ PR TAKSI
PREVOZ HALO WIN TAXI NIŠ одобрава обављање такси превоза
на територији града Ниша возилом „Peugeot 301“ са
евиденционим бројем 973

