
Ред.бр. Врста производа и услуга
Јед. 

Мере
Цена ПДВ

Цена са 

ПДВ-ом

IV Услуге сахрањивања

1 накнада за услуге сахрањивања

1.1
сахрана покојника (ископ гробног места, 

затрпавање и одвоз вишка земље
дин 5.195,09 519,51 5.714,60

1.2 сахрана покојника у гробницу - улаз са стране дин 14.229,42 1.422,94 15.652,36

1.3 сахрана покојника у гробницу - улаз од горе              дин 4.058,68 405,87 4.464,55

1.4 полагање урне у гробницу или гроб дин 3.815,16 381,52 4.196,68

1.5 организација сахране дин 2.435,21 243,52 2.678,73

1.6 услуга сахране покојника на сеоским гробљима дин 7.630,30 763,03 8.393,33

1.7 употреба хладњаче за започети дан дин 1.055,26 105,53 1.160,79

1.8 употреба капеле за започети дан дин 811,74 81,17 892,91

1.9 подизање надгробне плоче и враћање после сахране                            дин 2.597,56 259,76 2.857,32

1.10
коришћење службеног улаза за прихват 

покојника у капелу
дин 1.461,12 146,11 1.607,23

1.11 лемљење лименог улошка за сандук дин 4.383,36 438,34 4.821,70

1.12
претрес и спремање гробнице пре истека периода

 обавезног почивања - до 5 год.
дин 25.384,22 2.538,42 27.922,64

1.13
претрес и спремање гробнице пре истека периода

 обавезног почивања - од 5 до 10 год.
дин 11.120,75 1.112,08 12.232,83

1.14
 претрес и спремање гробнице пре истека периода

 обавезног почивања - по истеку 10 год.
дин 3.246,94 324,69 3.571,63

1.15 припрема (облачење) покојника за сахрану дин 7.170,08 717,01 7.887,09

1.16
припрема (специјално облачење) 

покојника за сахрану
дин 10.878,78 1.087,88 11.966,66

2 накнада за услуге превоза: дин

2.1
превоз покојника погребним возилом 

по километру до 200 км.
дин 112,49 11,25 123,74

2.2
превоз покојника погребним возилом 

по километру од 200 до 300 км.
дин 90,00 9,00 99,00

2.3
превоз покојника погребним возилом 

по километру преко 300 км.
дин 66,16 6,62 72,78

2.4
превоз више покојника, цена се увећава

за 50% за сваког наредног покојника
дин

2.5 старт погребног возила дин 807,17 80,72 887,89

2.6
превоз покојника по захтеву странака -

интервенција дању
дин 10.280,74 1.028,07 11.308,81

2.7
превоз покојника по захтеву странака - 

интервенција ноћу
дин 15.888,76 1.588,88 17.477,64

2.8 смештај покојника на институт за судску медицину дин 1.479,44 147,94 1.627,38
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2.9 дезинфекција погребног возила дин 807,17 80,72 887,89

2.10 смештај покојника у транзиту дин 4.394,38 439,44 4.833,82

2.11 превоз радника на сеоска гробља (по километру) дин 112,49 11,25 123,74

3 накнаде за закуп и одржавање:

3.1
закуп гробног места за 10 година за случај смрти

(обавезан рок почивања)
дин 11.014,27 1.101,43 12.115,70

3.2
годишњи закуп гробног места

након истека обавезног рока почивања
дин 1.101,43 110,14 1.211,57

3.3

закуп дуплог гробног места за 10 година за случај 

смрти

(обавезан рок почивања)

дин 20.910,25 2.091,03 23.001,28

3.4
годишњи закуп дуплог гробног места

након истека обавезног рока почивања
дин 2.091,04 209,10 2.300,14

3.5
закуп гробнице 6 на 10 година (обавезан рок почивања)

дин 28.778,34 2.877,83 31.656,17

3.6 годишњи закуп гробнице 6 дин 2.877,83 287,78 3.165,61

3.7
закуп гробнице 4 на 10 година (обавезан рок почивања)

дин 21.105,07 2.110,51 23.215,58

3.8 годишњи закуп гробнице 4 дин 2.110,50 211,05 2.321,55

3.9
закуп гробнице 2 на 10 година (обавезан рок почивања)

дин 15.083,46 1.508,35 16.591,81

3.10 годишњи закуп гробнице 2 дин 1.508,36 150,84 1.659,20

3.11
накнада за одржавање хигијене и зелених површина 

по гробном места за 10 година (обавезан рок почивања)

дин 12.944,59 1.294,46 14.239,05

3.12

годишња накнада за одржавање хигијене и зелених 

површина

на гробљима по гробном месту

дин 1.294,45 129,45 1.423,90

3.13
накнада за одржавање хигијене и зелених површина по 

дуплом 

гробном месту за 10 година (обавезан рок почивања)

дин 24.579,29 2.457,93 27.037,22

3.14

годишња накнада за одржавање хигијене и зелених 

површина

на гробљима по дуплом гробном месту

дин 2.457,94 245,79 2.703,73

3.15 накнада за одржавање хигијене и зелених површина 

по гробници за 10 г. (обавeзан рок почивања)

дин 32.098,64 3.209,86 35.308,50

3.16

годишња накнада за одржавање хигијене и зелених 

површина 

по гробници 6

дин 3.209,86 320,99 3.530,85

3.19 накнада за одржавање хигијене и зелених површина по гробници 4 за 10 г. (обавeзан рок почивања)дин 23.540,26 2.354,03 25.894,29

3.20

годишња накнада за одржавање хигијене и зелених 

површина 

по гробници 4

дин 2.354,03 235,40 2.589,43

3.21

накнада за одржавање хигијене и зелених површина по 

гробници 2

за 10 г. (обавезан рок почивања)

дин 16.828,08 1.682,81 18.510,89



3.22

годишња накнада за одржавање хигијене и зелених 

површина 

по гробници 2

дин 1.682,82 168,28 1.851,10

4  есхумација: дин

4.1 есхумација пре истека периода почивања до 1 год. дин 54.028,97 10.805,79 64.834,76

4.2
есхумација пре истека периода почивања 

од 1 год. а пре 5 год.
дин 39.573,65 7.914,73 47.488,38

4.3
есхумација пре истека периода почивања 

од 5 год. а пре 10 год.
дин 29.886,29 5.977,26 35.863,55

4.4
есхумација по истеку периода почивања 

преко 10 год. 
дин 11.818,85 2.363,77 14.182,62

4.5
сахрана на заузето место са есхумацијом и 

продубљивањем гроба
дин 45.692,10 9.138,42 54.830,52

5
накнада трошкова за каменорезачке 

радове на гробљима:

5.1 постављање споменика до 1 м. (терацо) дин 701,99 70,20 772,19

5.2 постављање споменика преко 1 м. (терацо) дин 1.045,51 104,55 1.150,06

5.3
постављање споменика до 1 м. 

(мермер, импала и др)
дин 1.045,51 104,55 1.150,06

5.4
постављање споменика преко 1 м. 

(мермер, импала и др)
дин 1.403,96 140,40 1.544,36

5.5 јастуче (мермер, импала, терацо и др.) дин 701,99 70,20 772,19

5.6 облагање опсега 1 облогом (терацо) дин 552,62 55,26 607,88

5.7 облагање опсега 2 облогом (терацо) дин 1.105,25 110,53 1.215,78

5.8 облагање опсега 3 облогом (терацо) дин 1.269,56 126,96 1.396,52

5.9 облагање опсега 1 облогом (мермер, импала и др.) дин 716,92 71,69 788,61

5.10 облагање опсега 2 облогом (мермер, импала и др.) дин 1.269,56 126,96 1.396,52

5.11 облагање опсега 3 облогом (мермер, импала и др.) дин 1.433,86 143,39 1.577,25

5.12 облагање гробнице 2 облогом (терацо) дин 2.464,42 246,44 2.710,86

5.13 облагање гробнице 4 облогом (терацо) дин 3.136,54 313,65 3.450,19

5.14
облагање гробнице 2 облогом 

(мермер, импала и др.)
дин 3.136,54 313,65 3.450,19

5.15
облагање гробнице 4 облогом 

(мермер, импала и др.)
дин 4.032,70 403,27 4.435,97

5.16 постављање надгробне плоче (терацо) дин 1.045,84 104,58 1.150,42

5.17 постављање надгробне плоче (мермер) дин 1.269,88 126,99 1.396,87

5.18
ситне поправке на постојећим 

споменицима и опсезима
дин 567,58 56,76 624,34

6
накнада трошкова за каменорезачке 

радове на старим гробљима:
дин

6.1 поклопна плоча од гранита за једно гробно место дин 1.506,72 150,67 1.657,39

6.2 израда бетонске плоче за једно гробно место дин 1.009,67 100,97 1.110,64

6.3 израда бетонског опсега 1 дин 1.631,00 163,10 1.794,10

6.4 израда бетонског опсега 2 дин 2.019,35 201,94 2.221,29

6.5 израда бетонског опсега 3 дин 2.330,00 233,00 2.563,00

6.6 поправка гробнице без отварања дин 2.019,35 201,94 2.221,29

6.7 поправка гробнице са отварањем дин 3.339,67 333,97 3.673,64

6.8 израда стазе око гроба дин 776,66 77,67 854,33

6.9 урезивање имена, постављање слике дин 621,32 62,13 683,45



6.10 демонтажа споменика дин 1.553,34 155,33 1.708,67

6.11 демонтажа и поновна монтажа споменика дин 2.330,00 233,00 2.563,00

7 ценовник гробница, опсега и бетонских радова:

7.1 гробница 2, армирано бетонска дин 270.144,84 54.028,97 324.173,81

7.2 гробница 4, армирано бетонска дин 381.579,59 76.315,92 457.895,51

7.3 гробница 6, армирано бетонска дин 516.652,02 103.330,40 619.982,42

7.4 опсег 1, армирано бетонски са стазом иза и испред дин 22.624,63 4.524,93 27.149,56

7.5 опсег 2, армирано бетонски са стазом иза и испред дин 32.923,91 6.584,78 39.508,69

7.6 опсег 3, армирано бетонски са стазом иза и испред дин 55.717,39 11.143,48 66.860,87

7.7 испуна, армирано бетонска дин 9.117,40 1.823,48 10.940,88

7.8 испуна, бетонска дин 6.922,46 1.384,49 8.306,95

7.9 стаза испред опсега 1, бетонска дин 2.026,08 405,22 2.431,30

7.10 стаза испред опсега 2, бетонска дин 3.882,53 776,51 4.659,04

7.11 стаза испред опсега 3, бетонска дин 5.909,42 1.181,88 7.091,30

7.12 стаза бочна, бетонска дин 3.714,49 742,90 4.457,39

7.13 стаза по м², бетонска дин 4.221,00 844,20 5.065,20

7.14 гредица, армирано бетонска дин 4.389,86 877,97 5.267,83

7.15 разбијање и уклањање армирано бетонске испуне дин 4.221,00 844,20 5.065,20

7.16 разбијање и уклањање бетонске испуне дин 1.620,88 324,18 1.945,06

7.17 разбијање и уклањање стазе по м², бетонске дин 1.013,05 202,61 1.215,66

7.18 разбијање и уклањање опсега 1, армирано бетонског дин 9.286,22 1.857,24 11.143,46

7.19 разбијање и уклањање опсега 2, армирано бетонског дин 12.831,88 2.566,38 15.398,26

7.20 разбијање и уклањање опсега 3, армирано бетонског дин 13.844,93 2.768,99 16.613,92

7.21 кречење гробнице 2 дин 2.954,71 590,94 3.545,65

7.22 кречење гробнице 4 дин 3.376,81 675,36 4.052,17

7.23 поновно лепљење лајсни са опсега по м´ дин 1.181,89 236,38 1.418,27
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