
 
 
 
 
 
 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 28.04.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању 
Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана. 

 
 

II Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за развој 
и самофинансирање заједничких потреба грађана доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Александра Брзаковић, начелник Управе за пољопривреду и 
развој села. 
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                                                                                                                          Н А Ц Р Т 
 
                       На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008) 
                    Скупштина Града Ниша, на седници од ________2011.године, 
донела је  
 
                                           О  Д  Л  У  К  У 
 
          о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за развој и    
 самофинансирање заједничких потреба грађана 
 
                                         
                                             Члан 1 
 
                   У Одлуци о оснивању Фонда за развој и самофинансирање 
заједничких потреба грађана ("Службени лист Града Ниша", број 19/1997 и 
70/2003) у  члану 1 после речи: "са подручја месних канцеларија" додају се 
зарез и речи: "месних заједница". 
 
                                              Члан 2 
 
                   У члану 4 после речи "на подручјима месних канцеларија" додају се 
зарез и речи: "месних заједница". 
 
 
                                              Члан 3 
 
                   Члан 5 мења се и гласи: 
 
                                             "Члан 5 
 
                   Претежна делатност Фонда је: 
                   6499 – остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања 
                               и  пензијских фондова  
                  
                   Споредне делатности Фонда су: 
                   6619 – остале помоћне делатности у пружању финансијских    
                               услуга, осим осигурања и пензијских фондова 
                   6920 – рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; 
                               пореско саветовање 
                   6910 – правни послови 
                   7112 – инжењерске делатности и техничко саветовање". 
 
                                               Члан 4 



 
                   У члану 6 алинеја 2 речи: "средства самодоприноса насељених 
места"  замењују се речима: "буџета". 
 
                                               Члан 5  
 
                   У члану 15 став 3. речи: "уз сагласност Извршног одбора 
Скупштине града"  замењују се речима: "уз сагласност Градоначелника". 
 
 
                                               Члан 6 
 
                   У члану 18 речи: "Градска управа града Ниша" замењују се речима: 
"Управа за пољопривреду и развој села". 
 
                                               Члан 7 
 
                  Фонд је у обавези да усагласи статут са овом одлуком у року од 30 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  
 
                                               Члан 8 
 
                  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Ниша". 
 
 
 
Број:__________________ 
У Нишу,__________ 2011. године    
 
                       
                              
                                 СКУПШТИНА  ГРАДА  НИША  
                                  
                                                                 
 
                                                                           Председник 
                                                                         
                                                                     Проф. др Миле Илић 
 
                                              
    
 
                           О   б   р   а    з    л    о    ж    е    њ   е 
 



 
             Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за развој и 
самофинансирање заједничких потреба грађана ("Службени лист Града Ниша", 
бр. 19/1997 и 70/2003)  предлаже се измена и допуна чланова 1,4,5,6,15 и 18 
Одлуке о оснивању Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба 
грађана а ради усаглашавања исте са Законом о класификацији делатности 
("Службени гласник РС", број 104/2009), Уредбом о класификацији делатности, 
Класификацијом делатности ("Службени гласник РС", број 54/10), Статутом 
Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), Одлуком о 
организацији градских управа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
88/2008)  и Одлуком о буџету Града Ниша за 2011. годину ("Службени лист 
Града Ниша", број 92/2010). 
           Класификацијом делатности, која је саставни део Уредбе  о 
класификацији делатности, извршене су измене назива групе делатности и 
шифре делатности. Ради усаглашавања Одлуке о оснивању са наведеним 
изменама, предлаже се измена члана 5. 
           Статутом Града Ниша је прописано да градске општине  могу да оснују 
месне заједнице. Како је Градска општина Пантелеј основала месне заједнице у 
селима и градским насељима, ради усаглашавања Одлуке о оснивању са 
наведеним, предлаже се допуна чланова 1 и 4.   
           Статутом Града Ниша је прописано да  Градоначелник даје сагласност на 
опште акте којима се уређује број и структура запослених у јавним службама 
које се финансирају из буџета Града. Ради усаглашавања Одлуке о оснивању са 
наведеним, предлаже се измена члана 15. 
           Предлог за измену члана 18 Одлуке о оснивању је у складу са Одлуком о 
организацији градских управа Града Ниша. 
           Предлог измене члана 6 Одлуке о оснивању је у складу са Одлуком о 
буџету Града Ниша за 2011. годину. 
 
 
 
                                        УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ  СЕЛА 
                                                                    Н а ч е л н и к 
                                                 
                                                     __________________________ 
                                                             Александра Брзаковић         



 
            
                                                 ПРЕГЛЕД     
       чланова Одлуке о оснивању Фонда за развој и самофинансирање                                    
            заједничких потреба грађана који се мењају и допуњују  
 
                                                Члан 1 
 
           Скупштина града оснива Фонд ради стварања услова и обезбеђење 
средстава за развој и остваривање заједничких интереса и потреба грађана са 
подручја месних канцеларија и насељених места на територији града Ниша. 
  
                                                Члан 4 
 
          Фонд учествује у стварању пројектних, урбанистичко-техничких, 
финансијских и других услова од значаја за развој и остваривање заједничких 
интереса и потреба грађана у области уређења насеља, комуналне 
опремљености, изградње објеката од заједничког интереса и у другим 
областима остваривања заједничких потреба грађана на подручјима месних 
канцеларија и насељених места на територији града Ниша.  
 
                                               Члан 5 
 
         Делатност Фонда је: 
65232  остало финансијско посредовање 
            -остало финансијско посредовање које је у основи повезано          
             с расподелом фондова 
67130  помоћне активности у финансијском посредовању, на другом месту 
            непоменуте 
74120  рачуноводствени и књиговодствени послови и послови контроле 
74203  инжењеринг, вођење пројеката и  техничке активности 
74112  остали правни послови. 
 
                                              Члан 6 
 
          Средства Фонда обезбеђују се из: 
-средстава које грађани сами непосредно уложе 
-средства самодоприноса насељеног места 
-средства која уложе друга правна или физичка лица и донатори 
-кредита и зајмова 
-других извора у складу са законом. 
 
                                             Члан 15 
 



         Директора Фонда именује и разрешава Скупштина града на период од 
четири године. 
         Начин и поступак именовања и разрешења директора Фонда уређује се 
статутом Фонда. 
         Директор Фонда води пословање Фонда и руководи радом стручне 
службе Фонда, заступа Фонд и одговара за законитост рада Фонда, доноси акт 
о систематизацији запослених уз сагласност Извршног одбора Скупштине 
града, врши и друге послове утврђене законом и статутом. 
 
                                             Члан 18 
 
         Надзор над законитошћу рада Фонда врши Градска управа града Ниша. 
 
 
 
                                                              
 
          
 
 


