217. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА НИША – 15.01.2020.
годинe
1. Решење о утврђивању Предлога програма спровођења
друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша за
2020. годину
2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о регулисању дуга за
утрошену електричну енергију из ранијих година
3. Решење о утврђивању Предлога одлуке o измени Одлуке о
давању сагласности и усвајању предлога пројекта јавноприватног партнерства без елемената концесије за
реализацију пројекта реконструкције, рационализације и
одржавање дела система јавног осветљења на територији
Града Ниша
4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
на коначни нацрт уговора о јавно-приватном партнерству у
области пружања услуга градског и приградског превоза
путника на територији Града Ниша
5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
на Програм рада Нишког симфонијског оркестра за 2020.
годину
6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
на Програм рада Дечијег културног центра Ниш за 2020.
годину
7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
на Програм рада Позоришта лутака Ниш за 2020. годину
8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
на Програм рада Народног музеја за 2020. годину
9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности

11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
на Програм рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш
за 2020. годину
12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
на Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш
за 2020. годину
13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
на Програм рада Установе Нишки културни центар за 2020.
годину
14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
на Програм рада са финансијским планом за 2020. годину
Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
на Програм рада и Финансијски план Установе Сигурна кућа
за жене и децу жртве породичног насиља Ниш за
2020.годину
16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
на Годишњи програм рада за 2020.годину и Финансијски
план за 2020.годину Центра за дневни боравак деце,
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју
„Мара“ Ниш
17. Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора
ЈКП „Градска топлана“ Ниш о одређивању фиксног дела цене
снабдевања топлотном енергијом за крајње купце код којих
је извршена обустава испоруке топлотне енргије
Решење којим се одобрава издавање легитимацијрава

превоза на територији града Ниша
20. Решење којим се укида решење Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај број 313-141/2016-09
од 13.04.2016. године, којим се привредном субјекту
BRANKO STOJANOVIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI
AUTOMOBILOM I GRAĐEVINSKE RADOVE METAL-COLOR PLUS NIŠ
одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша
21. Закључак којим се налаже Канцеларији за локални
економски развој и пројекте да у сарадњи са инвеститором
QUALIS Electronics d.o.o. уради предлог Елабората о
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без
обавеза плаћањa накнаде на територији Града Ниша, у
оквиру индустријске зоне КО Доње Међурово у Нишу
22. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
на Програм рада „Народног универзитета“ Ниш за 2020.
годину
23. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
на Програм рада Регионалног центра за професионални
развој запослених у образовању за 2020. годину
24. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
на Годишњи програм рада са финансијским планом
Туристичке организације Ниш за 2020. годину

Јавни
позиви
за
личне
пратиоце
и
персоналне
асистенте
са
обрасцима
захтева и Критеријумима
Јавни позиви за личне пратиоце и персоналне асистенте са
обрасцима захтева и Критеријумима од дана 13.01.2020

Јавни позив лични
Јавни позив персонални
КРИТЕРИЈУМИ ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ И ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ
Захтев лични
Захтев персонални

Архива 2019
1. Ближа

2.

3.

4.
5.

6.

мерила

са

допунским

критеријумима

за

избор

програма које реализују удружења – организације особа са
инвалидитетом из области социјалне заштите и заштите на
територији Града Ниша
Мишљење у вези са Нацртом конкурса 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
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
Критеријуми и ближа мерила за вредновање и рангирање
пријављених програма и пројеката
Мишљење Комисије у вези са Нацртом јавног конкурса за
финансирање и суфинансирање програма и пројеката од
јавног интереса које реализују удружења у области
заштите животне средине на територији Града Ниша у 2019.
години
Листа вредновања и рангирања пријављених програма по

АКЦИОНИ ПЛАН РАСЕЉАВАЊА
ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО НИША(.pdf)

ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ

О Г Л А С О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ
РАДИ
ЗАСНИВАЊА
ЗАКУПА
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Оглас о јавном надметању ради заснивања закупа пословног
простора дана 10.12.2019. године када ће бити и објављен у
дневном листу „АЛО“. (.docx)

Ј А В Н И П О З И В за
достављање предлога за доделу
највишег
јавног
признања
Града
Ниша
Награде
”11.
ЈАНУАР”
Ј А В Н И

П О З И В

за достављање предлога за доделу највишег јавног признања
Града Ниша Награде ”11. ЈАНУАР”

02.12.2020 (.doc)

Сви
Огласи
објављени
09.12.2019 године

до

Оглас о јавном надметању ради заснивања закупа пословног
простора дана 10.12.2019. године када ће бити и објављен у
дневном листу „АЛО“. (.docx)

Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Град
Ниша, објављен дана 09.12.2019. године до дана 08.01.2020.
године

USAID SEEA Projekat Nis konkursna objava – The United States
Agency for International Development (USAID) Serbia
Energy Efficiency Activity – Reconstruction of Two substations
– Radko Jovic and Mayakovski for JKP Gradska Toplana Niš,
oglas od 17.06.2019. godine

оглас о давању у закуп пословног простора који је дана

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ од 01.02.2019. године

Оглас о јавном надметању ради ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛО

ОГЛАС за прикупљање писаних понуда ради узимања у закуп
пословног простора, од дана 11.05.2018. године

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решав за⤠ⴶ⠄㼄〠⤠ㄨ 㼄㠄䄄〄㠄㴄㔩⁝

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

Сва
Решења
објављенa
09.12.2019 године

до

Решење о додели бесповратних средстава у виду државне помоћи
мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског
развоја Града Ниша за 2019. годину, а у складу са препоруком
Комисије за доделу финансијских средстава и то привредним
субјектима са територије Града Ниша, чије су пријаве пристигле
у периоду од 20.9. до 07.10.2019. године (у првом кругу)
(18.11.2019.)

Решење о именовању директора ЈКП Дирекција за јавни превоз
Pешење о именовању директора ЈКП Горица
Решење о именовању директора ЈП Нишстан
Решење о прест. ф-је вд директора ЈКП Дирекција за јавни
превоз
Решење о престанку ф-је вд директора ЈКП Горица
Решење о престанку ф-је вд директора ЈП Нишстан

Решење Градоначелника о одобравању средстава по Јавном
конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у
2019. години

Решење o

расподели средстава за суфинансирање пројеката

за

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији Града Ниша у 2019. години појединачним давањима
(25.06.2019.)
Pешење

о

расподели

средстава

за

суфинансирање

пројекатаза остваривање јавног интереса у оласти јавног
информисања на територији Града Ниша у 2019. години
(22.05.2019)
Предлог комисије за оцену пројеката поднетих по конкурсу
за суфинансирање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања на територији
Града Ниша у 2019. години(22.05.2019)
Информација

1. Решењe о суфинансирању пројеката у култури, као и
пројеката уметничких, односно стручних и научних
истраживања у култури Града Ниша за 2019. годину
(16.5.2019.)

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији Града Ниша у 2019. години, (04.04.2019.)

Решења са 28. седнице Скупштине Града, одржане
09.10.2018.године.
Решење о престанку функције вд директора ЈКП Медиана
Решење о именовању директора ЈКП Медиана
Решење о престанку функције вд директора ЈКП Наиссус
Решење о именовању директора ЈКП Наиссус
Решење о престанку функције вд директора ЈКП Горица
Решење о именовању вд директора ЈКП Горица
Решење о престанку функције вд директора ЈКП Дирекција
за јавни превоз Града Ниша
Решење о именовању вд директора ЈКП Дирекција за јавни
превоз Града Ниша
Решење о престанку функције вд директора ЈП Нишстан
Решење о именовању вд директора ЈП Нишстан

Решење о суфинансирању пројеката мобилности субјеката у
култури Града Ниша у области културе и уметности у
2018.години

Решење Градоначелника о одобравању средстава по Јавном

предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш

Решење

о

расподели

средстава

за

суфинансирање

пројеката
за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања на територији Града Ниша у 2018.
години појединачним давањем, од дана 18.07.2018.

Решење Градоначлника града Ниша број 2206/2018-01 од
19.06.2018. године

Решење Градоначелника о избору пројеката по Јавном

Предлог комисије за оцену пројеката поднетих по конкурсу за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања на територији Града Ниша у 2018.
години

Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на

Решенје о постављању привременог заступника,
27.11.2017. године до дана 07.12.2017. године

од

дана

Број: 465-358/2017-04
Број: 465-375/2017-04
Број: 465-367/2017-04

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НИША

И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ

ЈКП Градска топлана-Предраг Милачић
ЈКП Медиана-Драгослав Павловић
ЈКП Наиссус-Игор Вучић
ЈКП Обједињена наплата-Јелена Стојановић
ЈКП Паркинг сервис-Дејан Димитријевић
ЈКП Тржница-Горан Ђорђевић
ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша-Небојша Ловић
ЈП ГСА-Владан Стојановић
ЈП Нисстан-Ненад Хафнер
ЈП Завод за урбанизам-Мирољуб Станковић
Решење о престанку функције вд директора ЈКП”Градска топлана”
Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП ”Медиана” Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП Нишстан”Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП Обједињена наплата
Решење о престанку мандата директора ЈКП за пијачне услуге
”Тржница” Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП за водовод и
канализацију ”Наиссус”Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП”Градска топлана”Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП”Паркинг сервис”Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈП ”Градска стамбена
агенција” Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈП Дирекција за изградњу

града
Решење о престанку мандата директора ЈП Завод за урбанизам Ниш

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији Града Ниша у 2017. Години, дана 26.09.2017. године.
И н ф о р м а ц и ј a
Предлог комисије за оцену пројеката поднетих по конкурсу за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања на територији Града Ниша у 2017.
години

Решење

o

именовању

чланова

стручне

комисије

за

оцену

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији Града Ниша у 2015. години, 16.01.2017.

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2017.годину, 28.11.2016.

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у оласти јавног информисања на
територији Града Ниша за 2016. годину (по пресуди),
20.12.2018. године.

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 оласти
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
30.06.2016. год.

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, 21.06.2016.

Решење о поништењу решења о избору чланова стручне комисије,
16.05.2016.

Решење о поништењу конкурса у оласти јавног информисања за
2016. годину, 13.05.2016.

Решење о финансирању и суфинансирању пројеката за младе у
2016. години

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
15.12.2015.

на територији

Града Ниша у 2015. Години

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

о  㔄 刄 㠄 ㈄ 〄 娄 0

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
удружења-организације 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
удружења-организације 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.

Датум оглашавања: 20.06.2019.године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ _од

21.03.2019

Листа вредновања и рангирања пријављених

програма и пројеката

од јавног интереса које реализују Удружења у области заштите
животне средине на територији града Ниша у 2019. години
(12.06.2019. година)
Обавештење о продужетку рока за подношење предлога Програма и
Пројеката за финансирање и суфинансирање Програма и Пројеката
од јавног интереса које реализују удружења у области заштите
животне средине на територији Града Ниша у 2019. години

Критеријуми

и

ближа

мерила

за

вредновање

и

рангирање

пријављених програма и пројеката
Образац

број 1 – ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ на Јавни

конкурс

(Word)

Образац

број 2 – ПОДАЦИ О ПРЕДЛОГУ

ЗАФИНАНСИРАЊЕ И/ИЛИ СУФИНАСИРАЊЕ

(Word)

Образац

број 3 – БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

Образац

број 4– БИОГРАФИЈЕ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА

Образац
(Word )

ПРОГРАМА-ПРОЈЕКТА

(excell)
(Word)

број 5 – ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОЈЕКТА

Смернице, ближа мерила за избор програма или пројеката са
допунским критетијумима и начин бодовања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА – ОМЛАДИНА

Прилог – Изјава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА
Прилог – Изјава

– ИНСПЕКЦИЈЕ

Исправка

и допуна огласа

Дан објављивања, 05.03.2019. године

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
“Послови фактурисања“

–

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места „
послови физичко-технког обезбеђења објеката“ ,
један
извршилац, намештеник-четврта врста радних места , у Градској
управи града Ниша, са напоменом да је обавештење о јавном
конккурсу објављено у дневним новинама „ Блиц“ 10.12.2018
.године.
Прилог – Изјава

Конкурс за три стручна сарадника на одређено време за Старт уп
центар ДОО Ниш, од дана 07.12.2018. године

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 2018.
ГОДИНИ ОД 29.06.2018. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОЈЕКАТА
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
СМЕРНИЦЕ

КОНАЧНА ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА , од дана 07.09.2018.године
ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ
ПРОЈЕКАТА , од дана 23.08.2018.године

ПРОГРАМА

И

ИНТЕРНИ
КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места
„послови евиденције података у оласти енергетске ефикасности“
у Градској управи града Ниша, Секретаријату
за комуналне
делатности, енергетику и саораћај, дана 07.06.2018.године

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радног места „послови Градског
услужног центра III“ у Градској управи града Ниша,
Секретаријату за послове управе и грађанска стања, од дана
05.06.2018. године

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА „
послови евиденције података у области енергетске ефикасности“
у Градској управи града Ниша, Секретаријату
за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај, дана 25.05.2018.године.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката –
манифестација (квалитетно провођење слободног времена младих)
које се реализују у периоду од 1. јуна до 5. септембра 2018.
године у Нишу
Изјава удружења о подацима на сајту АПР-а
Смернице 2018
Прилог бр.1
Прилог бр.2
Прилог бр.3

Комунални полицајац

Изјава
————————————————————————————————————————
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места
Комунални полицијац III, у Градској управи града Ниша,
Комуналној полицији, у Сектору за комунално–полицијске
послове, Подручној организационој јединици за подручје Градске
општине Медијана,
извршиоца.

разврстаног у звање млађи референт, са 2

интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша
у 2018. години, од дана 08.03.2018. године.
ИСПРАВКА КОНКУРСА, од дана 09.03.2018. године
Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области
јавног информисања
Образац 1а – буџет пројекта
Образац 2 – Наративни извештај
Образац 2 – Финансијски извештај

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места „шеф
обло㠨†䕔⁑ੂ吠〮㈶ㄠ吹㙅吊䉔‱⸰㌠䕔ੂ吠〠呷⁅吊焠〮〰〠〮〰〠〮〰〠牧†〠呲⁂吠㐲⸵㈰‷㘱⸴㠶攲 Обна 09.73.201

Нерангирани кандидати

Интерни конкурс за попоуњавање извршилачког радног места –
послови уписа права јавне својине, прибављања и располагања
непокретностима у јавној својини града Ниша, у Градској управи
града Ниша, Секретаријату за имовинско-правне послове.
Интерни конкурс за попоуњавање извршилачког радног места –
просветни инспектор, у Градској управи града Ниша,
Секретаријату за инспекцијске послове.

К О Н К У Р С за давање у закуп станова изграђених у улици
Мајаковског бр.14а, од дана 02.11.2017. године
Нерангирани кандидати
Предлог ранг листе за двоипособне станове
Предлог ранг листе за двособне станове
Предлог ранг листе за трособан стан
Ранг листа – једноипособан стан

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

OДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР

Пословник Комисије за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа Града Ниша, број 134/2017-02 од 28.07.2017.
године
Правилник о начину и поступку оцењивања кандидата за избор
директора јавних предузећа Града Ниша, број 171/2017-02 од
09.09.2017. године

ЈАВНИ

послове месних канцеларија II” у Градској управи Града Ниша,
Секретаријату за послове управе и грађанска стања, од дана
21.08.2017. године.
Додатак: изјаве.

Решење Градоначелника број 2619/2017-01 од 15.08.2017. године,
донето по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање
пројеката за младе у 2017. години, објављеним на сајту града
12.04.2017. године (скенирани документ у пдф-у).

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Секретаријату за
зашиту животне средине у Градској управи града
Ниша, од 09.08.2017. године, за радно место:
„послови
мониторинга животне средине“

Конкурс за суфинансирање пројекта за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша
у 2017. години, од дана 21.07.2017
Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области
јавног информисања
Образац 1а – Буџет пројекта
Образац 2 – Наративни извештај
Образац 2 – Финансијски извештај

којима се ангажују незапослена лица у 2017. години

Конкурс за финансирање програма и пројеката од јавног интереса
које реализују удружења у области заштите животне средине на
територији града Ниша у 2017. години.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Интерни
за попуњавање
03.05.2017
Градског
.
године,
већа,
за конкурс
број 73-4/2017-23
одрадног места у Служби за послове

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
К О Н К У Р С
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
363-6/2017-03.

од

17.03.2017.

РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

године,

под

бројем

(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
следећем линку: Конкурс 2017;

на

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;

Обавештење о расписивању јавних конкурса за попуњавање
положаја начелника и заменика начелника Градске управе Града
Ниша објављено је у Дневним новинама „Данас“ дана 21.03.2017.
године:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА НИША
Додатак: ИЗЈАВА
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША
Додатак: ИЗЈАВА

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 2017. години.
Број јавног Конкурса је : 559/2017-01 од 07.03.2017.године.
ЈАВНИ ПОЗИВ 2017
АНЕКС 1- Изјава подносиоца пријаве на Конкурс
Прилог 1- Образац за писање програма ОСИ-2017
Прилог 2 – Образац будзета програма ОСИ-2017

Прилог 3
Прилог 4
Прилог 5
Прилог 6
Смернице

– Наративни будзет програма ОСИ-2017
– Изврсни преглед програма ОСИ-2017
– Упутство за писање програма ОСИ-2017
– Упутство за састављање будзета ОСИ-2017
за подносиоце програма ОСИ-2017

ИНТЕРНИ КОНКУРСИ, 05.12.2016.

НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НИША ЗА НАЈБОЉЕ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ У ОКВИРУ
КАМПАЊЕ ДРОГА БЉАК НА ТЕМУ “ПЛАКАТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ”

Интерни конкурс за попуњавање радног места Управе за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине града Ниша,
13.09.2016

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА, 27.06.2016

Конкурс за студенте Универзитета у Нишу по пројекту “У-Ни
пракса 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

унапрг0

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

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

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

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.

