
На основу члана 56.  Статута  Града  Ниша ("Службени  лист  Града
Ниша", број 88/2008) и члана 13. Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и
сахрањивању ("Службени лист Града Ниша", број 89/2005 и 38/2010),

Градско веће  Града Ниша, на седници одржаној  30.03.2015. године,
доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

I

Даје се сагласност на Програм рада дежурне службе за 2015. годину
ЈКП ''Горица'' Ниш  , усвојен одлуком Надзорног одбора  ЈКП ''Горица'' Ниш
број 1-323/4-3 од 02.02.2015.године.

II

Решење  доставити:  Јавном  комуналном  предузећу  "Горица"  Ниш,
Управи  за  комуналне  делатности, енергетику  и  саобраћај  и  Управи  за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: 427-19/2015-03

У Нишу, 30.03.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



О б р а з л о ж е њ е

Надзорни  одбор  ЈКП  "Горица"  Ниш,  је  Одлуком  број 1-323/4-3 од
02.02.2015. године   усвојио Програм рада дежурне службе за 2015. годину и
исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на
даљи поступак, у циљу добијања сагласности Градског већа Града Ниша.

Правни основ за доношење Програма садржан је у члану 13 Одлуке о
уређивању  и  одржавању  гробаља  и  сахрањивању  (''Службени  лист  Града
Ниша'', број 89/2005 и 38/2010).

Програмом рада дежурне службе планирају се интервенције по позиву
МУП-а и судско истражних органа, за случај удеса и задесне смрти на јавном
месту при коме се интрвенише у временском периоду од 00.00 – 24.00 сати
сваког радног дана, на територији града Ниша. Приликом интервенције врши
се превоз покојника – настрадалих лица са лица места до патологије, градске
капеле и судске медицине и том приликом врши се асанација терена. 

Укупна  вредност  средстава  за  реализацију  Програма  рада  дежурне
службе за 2015. годину планирана je у износу од 13.140.487 динара. 

Управа  за  финансије,  изворне  приходе  локалне  самоуправе  и  јавне
набавке доставила је мишљење број 11-340/2015 од  10.03.2015. године.

Управа  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај,  је
разматрајући достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са
важећим  законским  прописима  и  предлаже  доношење  решења  као  у
диспозитиву.

                                                                                 
 НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић
 







                                                                    ЈКП "  ГОРИЦ  А"  НИШ   _________________________________  

Дежурна служба за интервенције

Дежурна служба за интервенције по позиву МУП -а и судско - истражних органа, за случај 
удеса и задесне смрти на јавном месту интервенише у времену од 00.00 – 24.00 сата сваког 
дана, на територији града Ниша  и том приликом врши превоз покојника – настрадалих лица 
са  лица  места  до  паталогије,  градске  капеле  и  судске  медицине  и  том  приликом  врши 
асанацију терена.



                                                                    ЈКП "  ГОРИЦ  А"  НИШ   _________________________________  

ЈАНУАР                               

1
Рад возача погребног возила
(3 радника x 6,4 сати=19,2 сати по дану)

КВ 595,19 X 757,60 = 450.918,56

2

Рад помоћног радника на утовару и 
истовару покојника и асанација терена 
(4 радника) НК 992 X 568,21 = 563.664,32

ОСНОВИЦА 1.014.582,88
ПДВ 10% 101.458,29

СВЕГА 1.116.041,17

ФЕБРУАР  

1
Рад возача погребног возила
(3 радника x 6,4 сати=19,2 сати по дану) КВ

537,59
X

757,60
= 407.281,28

2

Рад помоћног радника на утовару и 
истовару покојника и асанација терена 
(4 радника)

НК 896 X 568,21 = 509.116,16

                                                    
ОСНОВИЦА 916.397,44

ПДВ 10% 91.639,74
СВЕГА 1.008.037,18

МАРТ                                                                              

1
Рад возача погребног возила
(3 радника x 6,4 сати=19,2 сати по дану)

КВ 595,19 X 757,60 = 450.918,56

2

Рад помоћног радника на утовару и 
истовару покојника и асанација терена 
(4 радника) НК

992
X

568,21
= 563.664,32

ОСНОВИЦА 1.014.582,88
ПДВ 10% 101.458,29

СВЕГА 1.116.041,17

АПРИЛ                                                                           

1
Рад возача погребног возила
(3 радника x 6,4 сати=19,2 сати по дану) КВ

575,99
X

757,60
= 436.372,80

2

Рад помоћног радника на утовару и 
истовару покојника и асанација терена 
(4 радника) НК

960
X

568,21
= 545.481,60

ОСНОВИЦА 981.854,40
ПДВ 10% 98.185,44

СВЕГА 1.080.039,84



                                                                    ЈКП "  ГОРИЦ  А"  НИШ   _________________________________  

МАЈ                                                                                

1
Рад возача погребног возила
(3 радника x 6,4 сати=19,2 сати по дану) КВ

595,19
X

757,60
= 450.918,56

2

Рад помоћног радника на утовару и 
истовару покојника и асанација терена 
(4 радника) НК

992
X

568,21
= 563.664,32

ОСНОВИЦА 1.014.582,88
ПДВ 10% 101.458,29

СВЕГА 1.116.041,17

ЈУН                                                                                

1
Рад возача погребног возила
(3 радника x 6,4 сати=19,2 сати по дану) КВ

575,99
X

757,60
= 436.372,80

2

Рад помоћног радника на утовару и 
истовару покојника и асанација терена 
(4 радника) НК

960
X

568,21
= 545.481,60

ОСНОВИЦА 981.854,40
ПДВ 10% 98.185,44

СВЕГА 1.080.039,84

ЈУЛ                                                                                 

1
Рад возача погребног возила
(3 радника x 6,4 сати=19,2 сати по дану) КВ

595,19
X

757,60
= 450.918,56

2

Рад помоћног радника на утовару и 
истовару покојника и асанација терена 
(4 радника) НК

992
X

568,21
= 563.664,32

ОСНОВИЦА 1.014.582,88
ПДВ 10% 101.458,29

СВЕГА 1.116.041,17

АВГУСТ                                                                         

1
Рад возача погребног возила
(3 радника x 6,4 сати=19,2 сати по дану) КВ

595,19
X

757,60
= 450.918,56

2

Рад помоћног радника на утовару и 
истовару покојника и асанација терена 
(4 радника) НК

992
X

568,21
= 563.664,32

ОСНОВИЦА 1.014.582,88
ПДВ 10% 101.458,29

СВЕГА 1.116.041,17



                                                                    ЈКП "  ГОРИЦ  А"  НИШ   _________________________________  

СЕПТЕМБАР                                                                 

1
Рад возача погребног возила
(3 радника x 6,4 сати=19,2 сати по дану) КВ

575,99
X

757,60
= 436.372,80

2

Рад помоћног радника на утовару и 
истовару покојника и асанација терена 
(4 радника) НК

960
X

568,21
= 545.481,60

ОСНОВИЦА 981.854,40
ПДВ 10% 98.185,44

СВЕГА 1.080.039,84

ОКТОБАР                                                                      

1
Рад возача погребног возила
(3 радника x 6,4 сати=19,2 сати по дану) КВ

595,19
X

757,60
= 450.918,56

2

Рад помоћног радника на утовару и 
истовару покојника и асанација терена 
(4 радника) НК

992
X

568,21
= 563.664,32

ОСНОВИЦА 1.014.582,88
ПДВ 10% 101.458,29

СВЕГА 1.116.041,17

НОВЕМБАР                                                                  

1
Рад возача погребног возила
(3 радника x 6,4 сати=19,2 сати по дану) КВ

575,99
X

757,60
= 436.372,80

2

Рад помоћног радника на утовару и 
истовару покојника и асанација терена 
(4 радника)

НК 960 X 568,21
=

545.481,60

ОСНОВИЦА 981.854,40
ПДВ 10% 98.185,44

СВЕГА 1.080.039,84

ДЕЦЕМБАР                                                                   

1
Рад возача погребног возила
(3 радника x 6,4 сати=19,2 сати по дану) КВ

595,19
X

757,60
= 450.918,56

2

Рад помоћног радника на утовару и 
истовару покојника и асанација терена 
(4 радника) НК

992
X

568,21
= 563.664,32

ОСНОВИЦА 1.014.582,88
ПДВ 10% 101.458,29

СВЕГА 1.116.041,17




