
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 02.03.2011. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања 
Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана у 2011. години. 

 
 II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Фонда за развој 
и самофинансирање заједничких потреба грађана у 2011. години, доставља се 
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града. 
 
 III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Александра Брзаковић, начелник Управе за пољопривреду и развој 
села, Ђокица Тодоровић, директор Фонда за развој и самофинансирање заједничких 
потреба грађана и Живојин Ћирковић, председник Управног одбора Фонда за развој и 
самофинансирање заједничких потреба грађана . 
 
 
Број: 210-58/2011-03 
Датум: 02.03.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 



На основу члана 37. Статута Града Ниша (″Службени лист Града Ниша″, број 
88/08) и члана 13. Одлуке о оснивању Фонда за развој и самофинансирање заједничких 
потреба грађана (″Службени лист Града Ниша″, број 19/97 и  70/03), 

 
Скупштина Града Ниша на седници од ________2011. године, донела је  

 

 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Фонда за развој и 
самофинансирање заједничких потреба грађана у 2011. години, који је донео Управни 
одбор Одлуком број 201/2 на седници oдржаној 15.12.2010. године. 
 
 

II 

 

 Ово решење доставити: Фонду за развој и самофинансирање заједничких 
потреба грађана, Управи за пољопривреду и развој села и Управи за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 

  
Број :  _____________________        

У Нишу _________2011. године    

 

  

 

СКУПШТИНА    ГРАДА   НИША 
 
 

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
       
          Проф. др Миле Илић 
                                                                                               



  
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 
 Управни одбор Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба 
грађана, Одлуком број 201/2 од 15.12.2010. године, усвојио је Програм пословања 
у 2011. години. Програм пословања са Одлуком Управног одбора  достављени су 
дана 24.12.2010. године Управи за пољопривреду и развој села на даљи поступак, 
у циљу добијања сагласности Скупштине града као оснивача. 
 Програм пословања Фонда за 2011. години предвиђа  наставак започетих 
инвестиција у 2010. години, по принципу самофинансирања средствима грађана и 
заједничког улагања срестава грађана и града,уз  могућност обезбеђења средстава 
из других извора, по принципу суфинсирања. 
 На основу члана 37. Статута Града Ниша (″Службени лист Града Ниша″, 
број 88/08) и члана 13. Одлуке о оснивању Фонда за развој и самофинансирање 
заједничких потреба грађана ("Службени лист Града Ниша ", бр. 19/97 и 70/03), 
Скупштина Града Ниша даје сагласност на Програм пословања Фонда у 2011. 
години. 
 
 
 
 
 
 

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА 
 
 
 
 

                                                                          НАЧЕЛНИК 
 

                                                                           Александра Брзаковић 



 
                 
       ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ И САМОФИНАНСИРАЊЕ                                        
                                            ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОТРЕБА ГРАЂАНА 
                                                             У 2011.ГОДИНИ 
 
 
                     Фонд за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана је основан са 
шифром основне делатности 65232- остало финансијско посредовање, што значи да представља 
сервис за извршавање налога, односно спровођења одлука инвеститора–фи- 
зичких лица. Због таквог начина рада и врсте послова,стручна служба Фонда не може реално 
сагледати све планове мештана градских, приградских и сеоских Месних канце- 
ларија и Месних заједница и могућност реализовања истих. Израда програма Фонда за развој и 
самофинансирање своди се на наставак започетих инвестиција по принципу самофинансирања и 
евентуално, уз могућност обезбеђења средстава из буџета,по принципу суфинансирања. 
                               
                      I - Од започетих инвестиција, у 2011.години се планира  наставак извођења радова 
и реализација: 
 
  1.Горица                                      изградња сист.водоснабдевања-завршет.     1.635.443,00            
  2.Бубањ Село                              изградња канализације-наставак;                  3.231.290,00  
  3.Доње Међурово                       изградња канализације – наставак;               4.688.120,00 
  4.Горњи Матејевац                     изградња канализације-наставак;                 1.250.092,00 
  5.Пасјача                                      реконструкција и доградња водоводне 
                                                        меже-наставак                                                 8.876.695,00                       
___________________________________________________________________________                                    
 
                                                                                   У К У П Н О : I                19.681,640,00 
___________________________________________________________________________ 
 
  Средства за извођење радова на започетим инвестицијама се обезбеђују по 
принципу самофинансирања, односно, мештани наведених насеља сами финансирају 
реализацију истих.  
        
                 II - Од нових инвестиција у 2011.год. планира се реализација:  
 
  1. Поповац                                  почетак изградње креже 
                                                       фекалне канализације;                                 19.552.000,00 
  2.Горње Међурово          почетак изградње мреже 
                                                       фекалне канализације;                                 16.675.000,00 
  3.Горњи Комрен                        припрема документације за изградњу  
            и изградња мреже фекалне канали-           16.832.000,00 
                                                        зације; 
  4. Доњи Матејевац                     изградња дела мреже фекалне 
                                                        канализације;                                                 3.984.000,00                
___________________________________________________________________________  
 
                                                                                 У К У П Н О: II                  57.043.000,00  
___________________________________________________________________________   



 
           - Средства за нове инвестиције биће обезбеђена од:  
 
- мештана насеља;   
- донатора;  
- буџета;  
- НИП-а. 
 
 
       III - Од текућих активности планира се реализација:  
 
 1.За прославе слава                                                                                                  300.000,00 
 2.За фудбалске турнире и уређење фудбалских игралишта                                500.000,00 
 3.За разне манифестације          (Културна лета,Дани жалфије,.                           
                                                       Дани бербе грожђа...)                                         350.000,00    
 4.Остале активности                  (поправке, набавке уређаја, алата,                
                                                        уређење гробаља,санација цркви,Домова  
                                                        културе, уређење школских  дворишта);     3.000.000,00 
___________________________________________________________________________  
 
                                                                              У К У П Н О: III                      4.150.000,00  
___________________________________________________________________________  
 
  Средства за реализацију текућих активности се обезбеђују по принципу 
суфинансирања.За одређене потребе мештана средства се делимично обезбеђују из средстава 
буџета градских општина, а износ се одређује према захтевима корисника тих средстава.  
 
___________________________________________________________________________  
 
                                                                   У К У П Н О I + II + III:                 80.874.640,00  
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
У Нишу,                                                                       Фонд за развој и самофинансирање                                  
Бр.192/1                                                                         заједничких потреба грађана-Ниш  
08.12.2010.год.  
                                                                                              __________________________  
                                                                                              Ђокица Тодоровић,директор 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 



 
 
 О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е  
 
 
  Делатност Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана 
одређена Одлуком о оснивању, своди се на учешће у стварању пројектних, урбанистичко-
техничких, финансијских и других услова од значаја за развој у области уређења насеља, 
комуналне опремљености, изградње објеката, одржавање изграђених и реконструисаних 
комуналних објеката и организовања разних манифестација.  
 
  Фонд за развој и самофинанасирање заједничких потреба грађана може планирати 
послове за наредну годину само на основу већ започетих улагања из претходне године и 
исказаних потреба грађана Месних канцеларија, Месних заједница и насељених места на 
територији града Ниша за реализацију нових пројеката.  
 
  Програмом пословања Фонда за развој и самофинанасирање заједничких потреба 
грађана за 2011.годину планирани су укупни приходи и расходи у износу од 80.874.640,00 дин.  
 
  Средства за реализацију програма се обезбеђују из:  
 
- средстава која грађани сами непосредно уложе;   
- средстава самодоприноса насељеног места;  
- средстава која уложе друга правна и физичка лица и донатори;  
- кредита и зајмова;  
- буџета градских општина;   
- других извора у складу са законом.  
 
  Реализација обезбеђених средстава се врши искључиво на основу Одлука Савета 
грађана Месних канцеларија, Савета Месних заједница, односно Комисија коју именује Збор 
или Савет грађана Месних канцеларија и Савет Месних заједница за спровођење одређене 
акције.   
 
  Из напред наведеног може се закључити да пословање Фонда за развој и 
самофинансирање заједничких потреба грађана зависи искључиво од остваривања заједничких 
интереса и потреба грађана са подручја Месних канцеларија, Месних заједница и насељених 
места на територији града Ниша.  
 
 
 
                                                                                      Фонд за развој и самофинансирање   
            заједничких потреба грађана-Ниш  
 
                          ____________________________  
                Ђокица Тодоровић, директор 
 
 
 



 
Годишњи финансијски план 

Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана 
за 2011. годину 

 
 
Раздео  3, глава 3.9, функција 620       
Позиције 230-242     
   
Бр. 
поз 

Екон. 
Класиф. Опис 

Средства из 
буџета 

Остали 
извори  Укупно 

230 4110 
Плате , додаци и накнаде 
запослених(зараде) 3.851.000 0 3.851.000

  4111 
Плате , додаци и накнаде 
запослених(зараде) 3.851.000 0 3.851.000

231 4120 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 690.000 0 690.000

  4121 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 424.000 0 424.000

  4122 Допринос за здравствено осигурање 237.000 0 237.000
  4123 Допринос за незапосленост 29.000 0 29.000

232 4130 Накнаде у натури 110.000   110.000

  4131 Накнаде у натури-маркице за превоз 110.000   110.000
233 4140 Социјална давања запосленима 489.000  489.000

 4141 Исплата нак.за породиљско бол. 319.000  319.000

 4143 Отпремнина и помоћи зап. 170.000  170.000

234 
 

4160 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

 
46.000 46.000

 4161 Награде запосленима  46.000 46.000
235 4210 Стални трошкови 55.000 515.000 570.000

  4211 Трошкови платног промета  55.000 134.000 189.000
  4212 Енергетске услуге 0 227.000 227.000
  4213 Комуналне услуге 0 154.000 154.000

236 4220 Трошкови путовања 0 142.000 142.000

  4221 
Трошкови службених путовања у 
земљи 0 21.000 21.000

  4229 Остали трошкови транспорта 0 121.000 121.000
237 4230 Услуге по уговору 0 75.136.000 75.136.000

  4231 Административне услуге 0 209.000 209.000
  4235 Стручне услуге 0 67.925.000 67.925.000

  4236 
Услуге за домаћинство и 
угоститељство  209.000 209.000

  4239 Остале опште услуге 0 6.793.000 6.793.000



238 4240 Специјализоване услуге 80.000 1.392.000 1.472.000

  4246 
Услуге оуч.жив.сред., науке и 
геодетске усл. 0 44.000 44.000

  4249 Остале специјализ.услуге 80.000 1.348.000 1.428.000
    

239 4250 Текуће поправке и одржав 0 1.254.000 1.254.000
  4252 текуће попр.и одрж. опреме  0 1.254.000 1.254.000

240 4260 Материјал 0 2.229.000 2.229.000

  4263 
Материјали за образ.и усавршав. 
запослених 0 83.000 83.000

  4269 Материјал за посебне намене 0 2.146.000 2.146.000

241 4810 
Донације невладиним 
организацијама 0 113.000 113.000

  4819 
Донације осталим 
непроф.институцијама 0 113.000 113.000

242 4820 Порези, обавезне таксе и казне 0 51.000 51.000
  4822 Обавезне таксе 0 51.000 51.000
 
   Приходи из буџета 5.275.000 0 5.275.000
   Остали извори прихода 0 80.878.000 80.878.000
    Укупно  5.275.000 80.878.000 86.153.000

                                                                             
  
                                       
                                                                   ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
 
            У прегледу коришћења финансијских средстава из буџета града Ниша у 2011.години, 
наведени су трошкови за плате и додатке запослених, социјални доприноси на терет послодавца, 
накнаде запослених, специјализованих услуга и стални трошкови, који се покривају из средстава 
буџета града Ниша за 2011.годину. 
 Напомињемо да се у колони Остали извори налазе средства грађана који сами 
финансирају изградњу инфраструктуре у насељеном месту. Та средства не могу да се третирају 
као сопствени приходи Фонда јер исти не располажу тим средствима већ грађани који су 
уложили средства за реализацију инвестиције одређеног пројекта.Средства се скупљају 
наменски за пружање услуга исплате трошкова: комуналних, путних, трошкова 
административних услуга – сагласности за добијање одобрења за градњу, геодетских услуга, 
трошкова текућих одржа вања и поправки, превоза, административних текси...                                        
            Из реченог, напомињемо да средства из предходне колоне не могу да се сматрају со- 
пственим приходима већ као остали извори (приходи).     
 
                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                      Фонд за развој и самофинансирање 

                                                                              заједничких потреба грађана 
 
                                                                             __________________________ 
                                                                              Ђокица Тодоровић, директор             



 
На основу члана 20 Статута Фонда за развој и самофинансирање заједничких 
потреба грађана, Управни одбор Фонда за развој и самофинансирање заједничких 
потреба грађана, на седници одржаној дана 15.12.2010.године, донео је 
 
 
 
 
       
                                                       О  Д  Л  У  К  У 
 
 
 

1. Доноси се Програм пословања Фонда за развој и самофинансирање 
заједничких потреба грађана за 2011.годину 

 
2. Програм пословања Фонда за 2011. годину доставити ресорној Управи.  

 
 

 
 
 
 
 
У Нишу,                                            Фонд за развој и самофинансирање 
15.12.2010.године                                  заједничких потреба грађана 
                                                                          УПРАВНИ ОДБОР 
Број:201/2 
                                                                _____________________________     

                                                                     Ћирковић Живојин,председник                                
 


