
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) 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 10.12.2015. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења o усвајању Извештаја о раду Фонда за развој и 
самофинансирање заједничких потреба грађана у 2014. години.  
 
 II Предлог решења o усвајању Извештаја о раду Фонда за развој и 
самофинансирање заједничких потреба грађана у 2014. години 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 Саша Стоиљковић, начелник Управе за пољопривреду и развој 
села. 

 
 

 
 
Број: 1882-9/2015-03 
У Нишу, 10.12.2015. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 

 



 На основу члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист града Ниша'', број 
88/2008), 
 Скупштина Града Ниша, на седници од _________ 2015. године, доноси  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 

I   УСВАЈА СЕ Извештај о раду Фонда за развој и самофинансирање 
заједничких потреба грађана у 2014. години, број 23/1 од 29.01.2015.године, који је 
усвојио Управни одбор Фонда одлуком број 25/2 од 04.02.2015. године. 
 
 
 II  Решење доставити Фонду за развој и самофинансирање заједничких 
потреба грађана и Управи за пољопривреду и развој села. 
 
 
 
Број:     __________              
У Нишу, __________2015. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 

            ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образложење 
 
 

 
  Управни одбор Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба 
грађана на седници одржаној дана 04.02.2015. године, Одлуком број 25/2 
усвојио је Извештај о раду Фонда за развој и самофинансирање заједничких 
потреба грађана за радну 2014. годину,  број 23/1 од 29.01.2015.године. 
          У извештају су дати подаци о почетном стању, прикупљеним и 
реализованим средствима, као и спецификација утрошених средстава по 
намени за територију сваке од пет градских општина. 
  Имајући у виду да је Извештај сачињен у складу са законом и 
прописима Града, предлаже се доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 
 

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА 
 
                                                                 
 

    НАЧЕЛНИК 
 

                                                                     Саша Стоиљковић 
 

 
 

 



"ФОНД ЗА РАЗВОЈ И САМОФИНАСИРАЊЕ 
ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОТРЕБА ГРАЂАНА" 
НИШ 
 
 
 На основу члана 15 Статута "Фонд за развој и самофинансирање 
заједничких потреба грађана",       
 Управни одбор "Фонд за развој и самофинансирање заједничких 
потреба грађана", на седници од 04.02.2015.године, доноси 
 
 
 
 
       
                                                О  Д  Л  У  К  У 
 
 
 

I   Усваја се Извештај о раду " Фонд за развој и самофинансирање    
   заједничких потреба грађана " у 2014. години. 

 
 II   Извештај о раду "Фонд за развој и самофинансирање заједничких  
  потреба грађана"  у 2014. години  доставити ресорној управи.  

 
 

 
 
 
 
 
У Нишу,                                           
04.02.2015. године                                                                                                           
Број:  25/2 
                                                               
 
                                  УПРАВНИ  ОДБОР 
 
                                                                       
                                                                      Заменик председника 
 
                                                               _____________________________     

                                                                              Радојичић Снежана                                                                                    



                                            ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
"ФОНД ЗА РАЗВОЈ И САМОФИНАНСИРАЊЕ 

 ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОТРЕБА ГРАЂАНА" у 2014. години 
 

 
 

"Фонд за развој и самофинасирање заједничких потреба грађана" основан је 
одлуком Скупштине Града Ниша 10.10.1997. године за задовољење и остваривање 
зајеничких интереса и потреба грађана са претежном делатношћу – остале 
финансијске услуге и са споредним делатностима у које спадају рачуноводствени, 
књиговодствени и ревизорски послови, правни послови и инжењерске делатности и 
техничко саветовање.  

Као је сервис за извршавање налога, односно спровођења одлука инвеститора, 
Фонд такође учествује у стварању пројектних, финансијских и других услова од 
значаја за развој у области уређења насеља и остваривање заједничких интереса и 
потреба, пре свега на решавању комуналне опремљености сеоског подручја Града 
Ниша. 

 Фонд нема сопствена средства већ су се иста, у зависности од активности, 
обезбеђивала из: 

- средстава која грађани сами непосредно уложе;   
- средстава која уложе друга правна и физичка лица и донатори;  
- буџета  града и градских општина;   
Рад Фонда за развој и самофинансирање се може условно разграничити на 

инвестициону изградњу објеката комуналне инфраструктуре и на решавање осталих 
заједничких потреба мештана на сеоском подручју. 

 

Средствима мештана углавном се ради изградња водоводних и канализационих 
мрежа. Удруживањем средстава физичких лица на изградњи објеката од заједничког 
интереса односно на комуналној опремљености сеоског подручја Града Ниша, у 2014. 
години су урађене секундарн мреже:  

- фекалне канализације у селу Поповац ................     982.606,72 дин. 
- фекалне канализације у селу Горњи Комрен ......      210.560,35 дин. 
- фекалне канализације у селу Доње Међурово ....          69.840,00 дин. 
- фекалне канализације у селу Горње Међурово ...     762.160,95 дин. 
 
За активности на изградњи комуналне инфраструктуре сеоског подручја која се 

финасира средствима мештана, од изузетног значаја је и суфинасирање, односно 
финасијска подршка Града Ниша и Градских општина.  

           
          Фонд је у акцијама изградње присутан у свим фазама, од самог почетка:  

- у пружању информација мештанима о начину организовања изградње; 
- у изради планова, уско сарађујући са осталим институцијама у граду;  



Страна  2 
 

- у добијању потребних дозвола за изградњу почев од локацијске, грађевинске и на 
крају употребне дозволе; 

- у изради тендера и прикупљању понуда извођача; 
- у закључењу уговора са одабраним извођачем за извођење радова; 
- у закључењу уговора са сваким мештанином понаособ о удруживању средстава; 
- у техничком, комерцијалном и финансијском вођењу уговора; 
- у примопредаји завршених радова ЈКП “Наиссус“ на даље управљање. 

 

Вредност актуелних уговорених радова који су у току, рачунајући само 
преостали део који мештани треба да уплате како би окончали радове, износи  
28.464.832,00 динара.  

Осим инвестиција у објекте од капиталног значаја Фонд за развој и 
самофинансирање омогућује рад МК и МЗ и у другим активностима. На територији 
града Ниша именовано је 79 Савета месних канцеларија и 17 Савета месних заједница 
и свака од њих има у Фонду свој подрачун. 

 

Ради задовољења заједничких потреба мештана, Фонд за развој и 
самофинансирање је  радио – улагао у објекте од општег интереса као што су уређења 
простора за рад савета МК, уређења дома омладине, школа и школских дворишта, 
цркви, излетишта, проширења и уређења сеоских гробаља, помоћ породицама и 
слично. Ту спадају и разне манифестације, прославе, меморијални турнири, како је 
све то детаљно специфицирано за сваку градску општину понаособ. Средства за 
реализацију ових активности су обезбеђивана суфинансирањем из буџета градских 
општина, а износ се одређује према захтевима корисника тих средстава.   

 

Средства уплаћена Фонду воде се на посебним подрачунима са одређеном 
наменом. Значи за сваки динар који се нађе у Фонду  зна се чији је, по ком основу је 
уплаћен и како ће бити реализован.   

 

Реализација обезбеђених средстава се врши на начин и у складу са 
„Критеријумима и мерилима за коришћење средстава фонда“, које је донео Управни 
одбор Фонда уз сагласност Града Ниша. Уплаћена средства се одобравају искључиво 
уз сагласност улагача, односно на основу Одлука Савета грађана Месних канцеларија, 
односно Месних заједница, Режијског одбора, Комисија коју именује Збор или Савет 
грађана Месних канцеларија и Савет Месних заједница за спровођење одређене 
акције.   

 
 
       У 2014. години прикупљена су и реализована средства по општинама у следећим 
износима: 
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Насеље Поч.стање Прикупљена средс. Опис Реализација 

A.   ГРАДСКА ОПШТИНА  ЦРВЕНИ КРСТ 

 
1. Медошевац                   
 469.488,45 334.980,00 - израда тезги за 

  пијацу и уређење 
  пијаце 

 
 

199.960,00 
   - пренос Савету  

  грађана 
 

603.500,00 
   - мат. трошкови 1.008,45 
   Укупно : 804.468,45 

 
2. Горња Трнава                   
 134.369,00 35.000,00 - опремање Дома  

  културе 
 

4.158,00 
   - набавка спортских 

  реквизита 
 

20.000,00 
   - олимпијске игре 

- утрошак елек.  
  енер. 
- пренос Савету  
  грађана 

15.000,00 
 

34.460,27 
 

94.500,00 
   - мат. трошкови 1.250,73 
     
   Укупно : 169.369,00 

 
 
3. Веле Поље                   
 746.380,57 84.500,00 - духовне  

  светковине  
 

10.000,00 
   - пренос Савету 

  грађана 
 

820.500,00 
   - мат. трошкови 380,57 
     
   Укупно : 830.880,57 

 
 
4. Поповац                   
 59.408,69 1.110.170,70 - изградња канализа.  
     мреже 982.606,72 
   - уређење парка 172.900,11 
   - повраћај више  
     уплаћене обавезе 5.179,00 
   - мат. трошкови 3.793,56 
     
   Укупно : 1.164.479,39 

 
 
5. Сечаница                 
 400,00 33.960,00 - санација вод. мреж. 14.000,00 
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- уређење спортских 
  терена 

 
19.000,00 

   - мат. трошкови 360,00 
     
   Укупно : 33.360,00 

 
 
6. Ратко Јовић                  
 10.000,00 /   
   - пренос Савету 

  грађана 
 

10.000,00 
     
   Укупно : 10.000,00 

 
7. Палиграце 
 116.250,00 15.000,00 - опремање МК   

- путни трошкови 
- пренос Савету  
  грађана 
- мат. трошкови               

           17.310,00 
             1.500,00 
 

 111.940,00 
        500,00 

     
                                                                                                 Укупно :           131.250,00 
 
8. Горњи Комрен               
 87.945,78 159.540,00 - изградња канализа. 210.560,35 
   - пренос Савету 

  грађана 
 

35.000,00 
   - мат. трошкови 1.925,43 
     
   Укупно : 247.485,78 

 
 
9. Доњи Комрен                  
 142.148,50 120.000,00 - набавка косилице 

- чишћење путева 
- пренос Савету  
  грађана 

14.998,00 
            5.000,00 

 
        241.100,00 

   - мат. трошкови 1.050,50 
     
   Укупно : 262.148,50 

 
 
10. МК Бранко Бјеговић                   
     
 22.601,34 105.000,00 - уређење  МК 

- пренос Савету  
  грађана                                   

31.999,10 
          95.275,00 

   - мат. трошкови 327,26 
     
   Укупно : 127.601,34 
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11. Суповац 
 
                                      432,00               102.500,00          - уређење игралишта               102.742,00 
                                                                                            - мат. трошкови                               205,00 
                                                                                            ___________________________________ 
                                                                                              Укупно :                                 102.952,00 
12. Горња Топоница 
 
                               68.361,00    28.800,00           - санација водоводне 
                                                                                              мреже    12.000,00 
                                                                                            - сеча топола      8.000,00      
                                                                                            - пренос Режијском 
                                                                                              одбору                                        77.053,00 
                                                                                            - мат. трошкови                                108,00 
                                                                                            ___________________________________ 
                                                                                               Укупно :                                   97.161,00 
 
13. Вртиште 
 
                              10.000,00                      /                      - пренос  Савету                     
                                                                                             грађана                                          9.900,00 
                                                                                           - мат.трошкови                                  100,00  
                                                                                          ____________________________________ 
                                                                                             Укупно :                                     10.000,00 
14. Берчинац  
 
                             20.000,00                     /                       - пренос Савету  
                                                                                            грађана                                         20.000,00 
                                                                                          ____________________________________ 
                                                                                            Укупно :                                      20.000,00 
 
15. Кравље 
 
                             9.925,00  /                        - пренос Савету  
                                                                                            грађана                                           9.900,00 
                                                                                          - мат.трошкови                                     25,00 
                                                                                         _____________________________________ 
                                                                                            Укупно :                                        9.925,00 
 
16. Доња Топоница 
                       10.000,00 /                        - уређење Дома                              8.150,00 
                                                                                           културе       
                                                                                         - пренос Савету  
                                                                                           грађана            1.500,00 
                                                                                         - мат.трошкови                                  350,00 
                                                                                        ____________________________________ 
                                                                                           Укупно :                                     10.000,00   
 
 
17. Мезграја 
 
                       8.057,01                  100.000,00                - повраћај Управи за  
                                                                                           пољопривреду                           100.000,00 
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                                                                                         - мат. трошкови                                  256,00 
                                                                                         ____________________________________ 
                                                                                           Укупно :                                    100.256,00   
 
18. Хум 
 
                       138,00                       10.000,00               - пренос Савету 
                                                                                          грађана           10.000.00 
                                                                                        - мат.трошкови                                    138,00 
                                                                                       ____________________________________ 
                                                                                          Укупно :                                      10.138,00 
 
19. Рујник 
 
                    20.000,00                    20.000,00               - пренос Савету 
                                                                                         грађана                                           39.750,00 
                                                                                       - мат. трошкови                                    250,00 
                                                                                       _____________________________________ 
                                                                                          Укупно :                                       40.000,00 
 
20. Лесковик 
 
                         /                              20.000,00              - уређење школског 
                                                                                        дворишта               7.000,00 
                                                                                      - гориво за потребе МК                   12.400,00 
                                                                                      - мат. трошкови                                     600,00 
                                                                                      ______________________________________ 
                                                                                         Укупно :                                        20.000,00 
 
  

УКУПНО:   1.935.905,34        2.279.450,70                                    4.201.475,03   

 
 
 
 
 
 

Насеље Поч.стање Прикупљена средс. Опис Реализација 

В.   ГРАДСКА ОПШТИНА  ПАЛИЛУЛА 

 
1. Доње Међурово                   
 533.279,25 647.613,00 - наставак изградње  
     канализац. Мреже 

- пренос Режијском 
  одбору 

69.840,00 
 

1.101.820,00 
   - мат. трошкови 2.247,98 
     
   Укупно : 1.173.907,98 
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2. Ново Село  (Нас. 9. Мај)                   
 155.818,00         15.000,00          -  

 
                 -  

пренос Савету  
грађана 
мат.трошкови           

 
    170.000,00 

             818,00 
                                                                              _________________  

                                                                                                Укупно :                              170.818,00 
 
3. Бербатово                   
 235.961,00 / - санација вод. мр. 

- пренос Савету  
  грађана 

84.231,20 
 

150.283,00 
   - мат. трошкови 

 
1.464,80 

 
   ___________  
     Укупно: 235.961,00 

 
 
4. Вукманово                   
 470.842,24 23.502,94 - судске адм. таксе и   
     трошкови адвоката 

- пренос Водној  
  заједници 

32.000,00 
 

460.150,00 
   - мат. трошкови 2.195,18 
     
   Укупно : 494.345,18 

 
 
5. Горње Међурово                   
 176.731,67 758.043,00 - изград. канализ.мр. 

- помоћ 
  поплављенима 
- уређење цркве 
- набавка климе за  
  здравствену стан. 

 762.160,95 
 

       10.000,00 
          122.139,00 
 
            21.990,00 

   - спортске актив. 
- духовне  
  светковине 
- повраћај више  
  уплаћених средс. 
- пренос Савету 
  грађана 

25.000,00 
 

4.688,00 
 

3.000,00 
 

5.800,00 
   - мат. трошкови       3.686,72              
     
   Укупно : 930.674,67 

 
6. Мраморски Поток                   
 112.728,00                      /                  
      

            - пренос Режијском 
одбору 

 - мат. трожкови 
 

                                   
112.500,00 
        228,00 

 
                                                _________________   

                                                                                                Укупно :                             112.728,00    
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7. Габровац 
                                     17.115,00                 /                       - пренос Савету                     17.100,00  
                                                                                                грађана  
                                                                                              - мат. трошкови                              15,00 
                                                                                              __________________________________                                                                                                                                     
         Укупно :                                17.115,00 
 
8. Крушце 
                                    11.868,00                 /                       - спортске актив.                      11.800,00 
                                                                                             - мат. трошкови                               68,00 
                                                                                             __________________________________ 
                                                                                                Укупно :                                11.868,00 
 
9. Лалинац  
                                    2.954,00                  /                        - духовне  
                                                                                               светковине                                2.923,00 
                                                                                             - мат. трошкови                               31,00 
                                                                                            ___________________________________ 
                                                                                                Укупно :                                  2.954,00 
 
10. Мрамор 
                                  80.333,87               /           - пренос Савету 
                                                                                                грађана                          80.300,00 
                                                                                              - мат. трошкови                               33,87 
                                                                                            ___________________________________ 
                                                                                                Укупно :                                 80.333,87 
 
11. Бубањ Село 
                                  75.777,98           20.000,00                - пренос Режијском 
                                                                                               одбору  95.500,00 
                                                                                             - мат.трошкови                               277,98  
                                                                                            ___________________________________ 
                                                                                               Укупно :                                  95.777,98 
 
12. Насеље "Горица" 
                            1.407.515,03          355.882,00                - пренос Режијском  
                                                                                               одбору                                  1.760.000,00   
                                                                                             ___________________________________ 
                                                                                                Укупно :                             1.760.000,00 
 
 
13. Насеље Милка Протић 
                                 95.568,12                     /                      - пренос Савету 
                                                                                               грађана                                      95.500,00 
                                                                                             - мат.трошкови                                  68,12 
                                                                                            ___________________________________ 
                                                                                               Укупно :                                   95.568,12 
 
 
 
14. Чокот 
                              341.132,00               7.000,00                 - пренос Савету 
                                                                                                грађана  346.740,00 
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                                                                                              - мат.трошкови                               913,50 
                                                                                             ___________________________________ 
                                                                                                Укупно :                                347.653,50 
 
 
 

УКУПНО :    3.717.624,16                1.827.040,90                       5. 529.705,30  

 
 
 
 

Насеље Поч.стање Прикупљена средс. Опис Реализација 

A.   ГРАДСКА ОПШТИНА  НИШКА БАЊА 

1. Нишка Бања                   
 692,53 533.584,77 - санација канализ. 93.285,00 
   - уређ.дечијих играл.   93.976,00 
   - јесен с песницима 30.000,00 
   - "8. март"            20.000,00 
   - „Дани вина и мерака“ 40.000,00 
   - „Бањско вече“ 68.444,00 
   - прослава славе 40.000,00 
   - "Пихтијада" 

- турнир "Женева" 
79.090,00 
64.126,00      

   - мат. трошкови 2.554,50 
     
   Укупно :                                  531.475,53 

                                                                                                    
 
2. Никола Тесла                   
 793,00 342.900,00 - уређење дечијег  
     игралишта 69.138,83 
   - насипање улица  
     ризлом   

- насипање атарских 
  путева 

90.000,00 
 

14.200,07 
 

   -"Андрејини дани"    70.000,00 
   - "Смокијеви дани" 40.000,00 
   - духовне светковине 37.000,00 
   - спортске активнос.        20.000,00 
   - мат. трошкови 2.259,38 
     
   Укупно : 342.598,30 
 
3.Доња Студена 

   

          /                         20.000,00 -духовне  
    светковине 20.000,00 
   ______________  
   Укупно: 20.000,00 
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4. Горња Студена                  
 10.204,71 250.000,00 - новогодишњи 

  пакетићи 
 

7.700,00 
   - меморијални тур. 60.000,00 
   - духовне  
      светковине 50.000,00 
   - прослава „8.марта 40.000,00 
   - помоћ КУД 100.000,00 
   - мат. трошкови 1.239,94 
     
   Укупно : 258.939,94 

 
5. Прва Кутина                   
                                            170,00          254.500,00 - уређење атарских 

  путева и канала 
 

157.784,92 
   - уређење црквеног    
     дворишта 25.000,00 
   - уређење дечијег  

  игралишта   
           
          40.000,00  

   - духовне светковине           30.000,00 
   - мат. трошкови 1.135,40 
     
   Укупно : 253.920,32 
6. Куновица    
 / 52.400,00 - ремонт пумпе  
     за воду 52.104,00 

 
                         _________________  
     Укупно : 52.104,00 

 
 
7. Сићево                   
 186,00 295.000,00 - уређење атарских  
     путева 63.741,14 
   - духовне  
     светковине 30.000,00 
   - дани " жалфије" 13.000,00 
   - манифестација 

  "Свети Илија" 
- "8. март" 

 
156.086,00 
30.000,00 

   - мат. трошкови 1.924,94 
     
   Укупно : 294.749,08 

 
8. Јелашница                   
 49.621,00 584.971,00 - уређење банкина,  

  путева и атарских 
  путева 
- замена водводних  
  и канал. цеви 
- уређење школск. 
  игралишта 

 
 

155.079,98 
 

98.657,00 
 
         10.900,00 



Страна  11 
 

   - прослава славе 45.000,00 
   - прослава „8.марта 107.000,00 
   - орг. манифестац.  
   „Јелашничко лето“ 209.081,00 
   - стручна литер. 3.750,00 
                                                - мат. трошкови 3.111,02 
     
   Укупно : 632.579,76 

 
9. Просек 
 33.033,00 373.896,00 - уређење путева, 

  канала и одвоз 
  земље  
- уређење спортс. 
  терена 

 
 

169.000,00 
 

          50.303,00 
   - дух. светковине 35.525,00 
   - прослава „8.марта 25.000,00 
   - културне маниф. 

- пренос Савету 
  грађана 

10.000,00 
 

114.323,00 
   - мат. трошкови 2.775,00 
     
   Укупно : 406.929,00 

 
 
10. Островица                   
 / 344.895,68 -.уређење школск.    
     игралишта 99.396,11 
   - гориво за уређење   
     атарских путева 14.500,00 
   - санација  моста 

- ремонт  пумпе  
  за воду 
- трошкови  
  одржавања вод.м. 
- манифестација 
 "забава у природи" 

19.600,00 
 

50.000,00 
 

14.000,00 
 

30.000,00 
   - дух. светковине 40.000,00 
   - судски трошкови 17.755,31 
   - културна маниф. 20.000,00 
   - мат. трошкови 2.276,98 
     
   Укупно : 307.528,46 

 
 
11. Островица   (нас. Света Петка)                   
 16.652,40 150.030,00 - исплата елек.енер.  
     за пумпну станицу 158.366,84 
   - контрола  

  исправности воде 
 

2.988,00 
     
   Укупно : 161.354,84 
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12. Банцарево                 
 1.506,00 92.000,00 - санација сеоск.  
     водовода 

- уређење атарских 
  путева 

53.621,00 
 
 37.500,00 

   - мат. трошкови 619,40 
     
   Укупно : 91.740,40 

 
 
 
13. Чукљеник                   
 10.041,00 381.000,00 - набавка цемента 

  за отклањање  
  послед. поплаве 

 
 

15.000,00 
   - уређење одмарал.  
    "Поткапина" и  

  насипање путева 
 

195.008,00 
   - ман. "Поткапина" 149.191,85 
   - духовне  

  светковине 
- набавка и  
  монтажа кош.  
  табле 

 
10.000,00 

 
 

            15.000,00 
   - мат. трошкови 655,00 
     
   Укупно : 389.854,85 
 
     
     
     
     

УКУПНО:       122.899,64 3.675.177,45  3.743.774,48 

 
 
 

Насеље Поч.стање Прикупљена средс. Опис Реализација 

Б.   ГРАДСКА ОПШТИНА  ПАНТEЛЕЈ 

 
 
1. Моша Пијаде                   

 100.597,50 272.380,00 - санација МЗ за 
  полиц.станицу 
- замена улазних 
  врата зграде 

348.220,00 
 
 

20.000,00 
   - мат. трошкови 180.00 

 
   Укупно : 368.400,00 
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2. Виник-"Виник-Исток" 

 11.049,40 50.000,00 - поправка пумпе  
- пренос Режијском 
  одбору 

49.920,00 
 

10.850,00 
   - мат. трошкови 279,00 
     
   Укупно : 61.049,40 

 
3. Доња Врежина                   

 61.464,07 43.534,00 - уређење шах. 
  клуба 

 
23.534,00 

   - мат. трошкови 211,96 
     
   Укупно : 23.745,96 

 
4. Горњи Матејевац                   
 230.133,22 354.232,00 - поклопци за шах. 22.875,00 
   - изградња канала за  

  одвод атмосф. киш 
- уређење цркве 
- трош. смештаја и 
  путни трош. 
- пренос Месној зај. 

 
98.640,00 

302.347,65 
 

60.000,00 
96.100,00 

   - мат. трошкови 2.607,37 
     
   Укупно : 582.571,00 
5. Горња Врежина                   

 62.597,92 369.810,00 - санација цркве 19.991,00 
   - уређење простора 

  задружног дома 
 

205.327,98 
   - такмичење   
     „шакалијада“ 145.452,68 
   - утрошак елект.   
      енергије 15.624,21 
   - културна 

  манифестација 
- путни трошкови 

 
16.000,00 
25.000,00 

   - мат. трошкови  2.749,07 
     
   Укупно : 430.144,96 
6. Малча                   
 448.929,65 137.930,00 - санација водоводне  
     мреже 

- уређење атарских 
  путева 
- духовне  
  светковине 

40.664,62 
 

44.998,82 
 

20.000,00 
   - спортске активнос. 

- пренос Месној зај. 
37.000,00 

442.762,00 
   - мат. трошкови 2.224,00 
     
   Укупно : 586.859,65 
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7. Бреница                   
 20.012,00 / - спортске активнос. 18.000,00 
   - мат. активности       702,00 
     
     Укупно: 18.702,00 

 
8. Доњи Матејевац                   
 489.087,00 104.000,00 - одржав. гробља 10.000,00 
   - пренос Месној зај. 561.235,00 
   - социјална помоћ 20.100,00 
   - мат. трошкови 1.499,00,00 
     
   Укупно : 592.834,00 

 
9. Пасјача 
 6.470,00 1.500.000,00 - реконс. вод.мр. 

- мат. трошкови 
1.500.000,00 

1.000,00 
     
   Укупно : 1.501.000,00 

 
10. Јасеновик                   
 19.961,00 115.000,00 - ремонт пумпе 49.204,87 
   - утрошак  елек.  

  енергије за пумпу 
 

83.229,61 
   - мат. трошкови 688,65 
     
   Укупно : 133.123,13 

 
11. Врело                   
 74.636,28 477.563,73 - утрошак ел. енергије  
      за пумпну станицу 

- поп. дозне пумпе 
- уређ. Дома културе 
- услуге катастра 
- пренос Месној зај.                    

401.240,55 
16.350,00 
44.760,50 
1.050,00 

86.300,00 
   - мат. трошкови 2.498,85 
     
   Укупно : 552.200,00 

 
12. Кнез Село                   
 276.464,38 101.728,00 - уређење МЗ 

-уређење аутобуског 
 стајалишта 

10.669,00 
 

18.720,00 
   - црево за 

  атмосф. кишницу 
- жица за ограду реке 

 
13.373,28 
2.640,00 

   - духовне активности 5.989,19 
   - набавка канц. опре. 14.990,00 
   - прослава „8.марта“ 

-пренос Месној зај. 
20.000,00 

286.000,00 
   - мат. трошкови 2.901,91 
     
   Укупно : 375.283,38 
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13. Ореовац 
 50.000,00 130.000,00 - санација цркве 

- уређење пута 
146.020,00 
29.880,00 

   - мат. трошкови 
________________ 

930,84 
                  

     
     Укупно: 176.830,84 
14. Бранко 
      Мишић  
      Каменко 

    

 71.856,00 118.000,00 - набавка стубова 
  за уличну рас. 
- уређење фудбал. 
  игралишта   

 
71.856,00 

 
        40.000,00 

   - духовне светковине 78.520,00 
   - мат. трошкови 828,30 
   __________________  
     Укупно:  119.204,30 

 
 
15. Каменица                   
 42.700,00 58.585,00 - уређење МЗ 10.000,00 
   - уређење дома  

  културе 
 

10.999,76 
   - шаховски турнир 15.000,00 
   - теленор услуге  2.117,96 
   - духовне светковине 14.000,00 
   - делови за санацију 

  водоводне мреже 
 

7.152,00 
   - пренос Месној зај. 41.400,00 
   - мат. трошкови 615,28 
     
   Укупно : 101.285,72 

 
 
 
 
 
 

УКУПНО: 1.965.958,02 3.832.762,73  5.623.233,94 

 
 
 
 
            Насеље                Поч. стање           Прикупљена средс.                          Опис                           Реализација      

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 Е .   ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА 
_________________________________________________________________________________________________  
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1. Медиана  
                               49.240,00                       /                       - духовне светковине               5.000,00   

                                                                                                 - пренос Савету   

                                                                                                   грађана                                  44.000,00  

                                                                                                 - мат.трошкови                           240,00 

                                                                                                 ________________________________ 

                                                                                                   Укупно :                              49.240,00 
 
2. Божидара Аџије 
                                30.000,00                       /                        -пренос Савету 

                                                                                                 грађана                                   30.000,00 

                                                                                                 _________________________________ 

                                                                                             Укупно:                              30.000,00    
 

3. Брзи Брод 
                            33.003,53                                                   - пренос Савету 

                                                                                                    грађана                                 33.000,00 

                                                                                                  - мат.трошкови                               3,53 

                                                                                                  ________________________________ 

                                                                                                     Укупно :                             33.003,53 
 
_________________________________________________________________________________ 
УКУПНО :     112.243,53                            /                                                                       112.243.53 
_________________________________________________________________________________   

 
 
Укупно су прикупљена и реализована средства у 2014. години: 
 

Градска општина Прикупљена средства Реализована средства 
Црвени Крст 2.279.450,70 4.201.475,03 
Палилула 1.827.040,90 5.529.705,30 
Нишка Бања 3.675.177,45 3.743.774,48 
Пантелеј 3.832.762,73 5.632.233,94 

     Медијана                        /                  112.243,53 

Укупно: 11.614.431,78 19.210.432,28 
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Фонд за развој и самофинансирање је индиректни буџетски корисник, и средства 
из буџета Града се обезбеђују са законом утврђене износе за плате, доприносе и 
накнаде радника. 

Послове и задатке Фонда за развој и самофинансирање је до 23.04.2014. године 
обављало четри запослена радника  и једно именовано лице, од тога:  

- 2 (два) са високом школском спремом  
- 2 (два) са средњом стручном спремом и 
- 1 (један) неквалификован радник. 

Од 23.04.2014. године  послове и задатке обавља  три запослена радника и једно 
именовано лице. 

 
 
 
 

 
Број : 23/1                   "Фонд за развој и самофинасирање 
У Нишу, 29.01.2015. год                           заједничких потреба грађана" 
 
 
 
                                                                       ______________________________ 
                                                                        Слађана Николић, в.д. директора 
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