Јавни позив организацијама
цивилног друштва за подношење
кандидатуре за чланство у
Тематским радним групама у
оквиру израде Плана развоја
Града Ниша за период 2021. –
2027. године
Јавни позив
Анекс 1 – Пријавни формулар
Анекс 2 – Образац о реализованим пројектима
Бодовна листа

Обавештење
спортским
организацијама о пријављивању
за суфинансирање годишњих
програма у области спорта у
Граду Нишу за 2021. годину
Обавештење спортским организацијама о пријављивању за
суфинансирање годишњих програма у области спорта у Граду Нишу

за 2021. годину
– Образац 1- за домаћа такмичења;
– Образац 2- за европска клубска такмичења;
– Образац 4- за градске манифестације;
– Изјава о доставњеној документацији;
– Изјава о партнерству;
– Потврда гранског савеза.

Јавни позив – Станови
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених
потреба избеглица давањем у закуп четри(4)стамбене јединицеса
могућношћу куповине на територији градаНиша

“Услуга израде пројектнотехничке документације за
изградњу
објекта
мултифункционалног
ЕXПО

центра у Нишу”
Конкурсна документација

Обавештење о Јавном позиву –
Избеглице
Обавештење о Јавном позиву – Избеглице

ЈАВНА
НАБАВКА
ЗА
ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА

ИЗБОР

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ УГОВОРА О
ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И
ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НИША
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Call for tender
–Измена конкурсне документацијe 17 08 2020
-Измена конкурсне документациј 24 08 2020

Обавештење
о
изабраним
подносиоцима
захтева
за
бесплатна деција аутоседишта
и терминима поделе
По спроведеном Јавном позиву и након прегледа и провере свих
пристиглих захтева, од стране Савета за безбедност саобраћаја,
Градско веће Града Ниша донело је Решење (линк до Решења – пдф
документ) којим се додељују 492 (четиристотинедеведесетдва)
бесплатна дечија ауто-седишта за децу рођену у 2019. години
према списаку изабраних подносиоца захтева – родитеља, односно
старатеља, са територије Града Ниша чија су деца родђена у
2019. години, који можете погледати овде (линк до Списка – пдф
документ у прилогу).

Обавештавамо Вас да ће се подела дечијих аутоседишта вршити на
следећи начин:
за самохране родитеље – хол Градске куће Града Ниша, ул.
7. јули бр. 2 – дана 15.06.2020. год у 13:00 часова,

сви остали (од р.б. 9 до р.б. 490) – у периоду од 15.06.
до 19.06.2020. год у времену од 11:00 до 14:00 часова,
ул. Николе Пашића бр. 24 (бочни улаз преко пута ДМ
дрогерие).
*Важна напомена: редни број је редни број са списка, не редни
број под којим је поднет захтев.

Прилози:
Решење о додели дечијих аутоседишта за децу рођену 2019
Списак изабраних родитеља за поделу дечијих аутоседишта

Јавни
позив
за
доделу
стипендија
талентованим
спортистима у 2020. години
Јавни позив за доделу стипендија талентованим спортистима у
2020. години
– Образац 7- за стипендије (word);
– Потврда гранског савеза (word).

Саопштење
за
јавност_НТП
Ниш_Јавни позив_24.4.2020.
Саопштење за јавност
НТП Ниш (Научно технолошки парк Ниш)
Јавни позив_24.4.2020.

Закључак Савета за безбедност
саобраћаја Града Ниша у вези
Јавног позива за подношење
захтева за доделу бесплатних
дечијих аутоседишта
Савет за езедност саораћаја Града Ниша на данашњој
седници донео је Закључак о прекиду свих радњи у спровођењу
Јавног позива за подношење захтева за доделу есплатних
дечијих аутоседишта за децу рођену у 2019. години – Групе 1,
2 и 3 за превоз деце од 9 до 36кг, рој 835-1/2020-01 од
06.03.2020. године (линк – word документ у прилогу).
Нови рок за подношење захтева за доделу есплатних дечијих
аутоседишта за децу рођену у 2019. години иће утврђен након
престанка ванредног стања, а сви до сада поднети захтеви за
доделу есплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2019.
години остају да важе.
Прилог: Закључак Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша

