
 
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 

Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019)  и  члана 13. Одлуке о уређивању и 
одржавању гробаља и сахрањивању ("Службени лист Града Ниша", број 
89/2005– пречишћен текст и 38/2010), 

Градско веће  Града Ниша, на седници одржаној 05.04.2021. године, 
доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
I 
 

Даје се сагласност на Програм уређивања и одржавања градских 
гробаља у употреби за 2021. годину број 1-42-3 од 13.01.2021. године, који је 
донео Надзорни одбор ЈКП ''Горица'' Ниш. 

 
 
 

II 
 

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Горица" Ниш, 
Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове и Градској 
управи за финансије. 

 
Број: 376-18/2021-03 
 
У Нишу, 05.04.2021. године 

 
 
               ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 
                                                                                      Драгана Сотировски 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Надзорни одбор ЈКП "Горица" Ниш донео је Програм уређивања и 
одржавања градских гробаља у употреби за 2021. годину  број 1-42-3 од 
13.01.2021. године и исти је достављен Градској управи за комуналне 
делатности и инспекцијске послове 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– пречишћен текст и 38/2010) којим је прописано да се 
уређивање и одржавање гробаља обавља у складу са програмом предузећа 
које је основано за обављање наведене комуналне делатности. 
 Програмом су планирани  радови на уређењу и одржавању зелених 
површина на гробљима у употреби у укупној површини 66,55 ha и то: Новог 
гробља – Бубањ 52,50 ha, Северног дела – Бубањ 11,00 ha, Старог гробља – 
Нишка Бања 2,40 ha и Новог гробља ''Гумна'' – Нишка Бања 0,65 ha.   

Укупна планирана вредност средстава за реализацију Програма 
уређивања и одржавања градских гробаља у употреби за 2021. годину износи 
13.999.981,91 динара. 

Градска управа за финансије доставила је мишљење број 526-1/2021-05 
од 27.1.2021. године.           

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове је,  
разматрајући достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са 
важећим прописима и израдила нацрт решења као у диспозитиву. 

 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

ВД НАЧЕЛНИКА 
 
 

Снежана Јовановић 
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