
На основу члана 23 Закона о комуналним делатностима ("Службени 
гласник РС", број 16/97 и 42/98), члана 27 Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 
25/02, 107/05 и 108/05) и члана 27 Одлуке о комуналним делатностима 
("Службени лист Града Ниша", број 32/07, 40/07 и 11/09), 

 
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 06.04.2010. године, 

донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

Даје се сагласност на одлуку Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа "Горица" Ниш о ценама неопходних погребних услуга, број 276-2 од 
19.01.2010. године. 

 
II 

 
Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа Града 

Ниша  о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП ''Горица'' Ниш о 
ценама неопходних погребних услуга, број 283-8/2010-03 од 19.03.2010. године 
("Службени лист Града Ниша", број 14/2010). 

 
III 

 
Решење и Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа 

"Горица" Ниш број 276-2 од 19.01.2010. године, објавити у "Службеном листу 
Града Ниша". 

 
 

Број: 359-19/2010-03 
У Нишу, 06.042010. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
 

       ПРЕДСЕДНИК 
 
 

       Мр Милош Симоновић 
 



 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 

Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Горица" Ниш Одлуком  
број 276-2 од 19.01.2010. године утврдио је цене неопходних погребних услуга 
и исту доставио Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на 
даљи поступак. 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је упутила 
захтев Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке ради давања мишљења.  

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је разматрајући   
достављену Одлуку, констатовала да су цене неопходних погребних услуга на 
територији града Ниша утврђене у складу са Програмом пословања ЈКП 
''Горица'' Ниш за 2010. годину, на који је Скупштина Града Ниша дала 
сагласност решењем број 06-149/2010-33-02 од 09.03.2010. године, те је 
имајући у виду наведено израђен нацрт решења као у диспозитиву. 

 
 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 
 

НАЧЕЛНИК 
 
 

Дејан Јовановић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ЈКП „ГОРИЦА“НИШ 
Број : 276-2  
Д атум: 19. 01. .2010. год. 
 
 
           На основу члана 18. Статута, ЈКП „Горица"Ниш, Управни одбор ЈКП „Горица" Ниш, на својој 9. 
(деветој)  седници, одржаној  дана 19.01. 2010. године, донео је следећу : 
 

О    Д    Л    У    К    У 
О ЦЕНАМА НЕОПХОДНИХ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА 

 
1. 

Утврђују се цене неопходних погребних услуга квартално за  2010. год и то: 
Јануар-Март 

o Трошкови сахране у ново гробно место - (машински ископ)                        5.515,50 дин. 
o Трошкови сахране у постојеће гробно место-(ручни ископ)                       10.023,00 дин. 
o Трошкови закупа за 1 год.                                                                                    82,64  дин 
o Трошкови одржавања за 1 год.                                                                          221,89 дин. 

 
Април-Јун 

o Трошкови сахране у ново гробно место - (машински ископ)                        5.919,95 дин. 
o Трошкови сахране у постојеће гробно место-(ручни ископ)                       10.976,26 дин. 
o Трошкови закупа за 1 год.                                                                                    96,42  дин 
o Трошкови одржавања за 1 год.                                                                          258,87 дин. 

 
Јул-Септембар 

o Трошкови сахране у ново гробно место - (машински ископ)                        6.329,88 дин. 
o Трошкови сахране у постојеће гробно место-(ручни ископ)                       11.929,52 дин. 
o Трошкови закупа за 1 год.                                                                                   110,19 дин 
o Трошкови одржавања за 1 год.                                                                          295,85 дин. 

 
Октобар-Децембар 

o Трошкови сахране у ново гробно место - (машински ископ)                        6.736,00 дин. 
o Трошкови сахране у постојеће гробно место-(ручни ископ)                       12.882,80 дин. 
o Трошкови закупа за 1 год.                                                                                   123,96 дин 
o Трошкови одржавања за 1 год.                                                                          332,83 дин. 

2. 
Одлука ступа на снагу наредног дана, од дана објављивања у "Службеном листу града Ниша". 
 
 
 
НАПОМЕНА: Цене су дате у нето износу. На основу чл.23, Закона о порезу на додатну вредност   
                        (Сл.Гласник РС бр 61/2007) услуга је опорезована по стопи од 8%. 
 
                                                     УПРАВНИ ОДБОР ЈКП „ГОРИЦА" – НИШ 
 
                                                   
                                                        П Р Е Д С Е Д Н И Ц А    
                                                     Соња Поповић, дипл.инг.з.ж.с. 
 

 


