
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 14.05.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања 
и финансијски план Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба гра-
ђана у  2013. години.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања и финан-
сијски план Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана у 
2013. години доставља се председнику Скупштине Града ради увршћивања у днев-
ни ред седнице Скупштине Града.

III За  представникa  предлагача  по  овом предлогу на  седници Скупштине 
Града Ниша одређује се  Мирољуб Милановић, в.д. директора Фонда за развој и 
самофинансирање заједничких потреба грађана.

Број: 741-27/2013-03
У Нишу, 14.05.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



На основу члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист града Ниша'', број 
88/2008),

Скупштина  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  _________  2013.  године, 
доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I     ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на  Програм пословања и финансијски план 
Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана у 2013. години, 
који  је  донео  Управни одбор  Фонда за  развој  и  самофинансирање заједничких 
потреба грађана Одлуком бр. 154/3 од 27.12. 2012. године. 

II   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,             2013. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

            ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић



Образложење

 Управни одбор Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба 
грађана на седници одржаној дана 27.12.2012. године, Одлуком број 154/3 донео је 
Програм  пословања  и  финансијски  план  Фонда  за  развој  и  самофинансирање 
заједничких потреба грађана за 2013. годину  број  1146/2 и 146/3 од  06.12.2012.  
године.

Програм Фонда се у 2013. години своди на наставак започетих инвестиција 
по  принципу  самофинансирања,  а  уз  обезбеђење  средстава  из  буџета  или 
удруживањем мештана и по принципу суфинансирања. Програмом су наведене и 
нове инвестиције у 2013.години као и реализација текућих активности.
           Имајући у виду да је  Програм пословања и финансијски план Фонда за 
развој и самофинансирање заједничких потреба грађана за 2013. годину сачињен у 
складу са  законом и  прописима  Града,  предлаже  се  доношење Решења као  у 
диспозитиву.

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА
                                                                

НАЧЕЛНИК

                                                                     Саша Стоиљковић














