ОДЛУКА
О ВИСИНИ НАКНАДА
ЗА УСЛУГЕ У ВЕЗИ СА САХРАЊИВАЊЕМ
(бр. 02-4248 ОД 07.10.2016. године, бр. 2453 ОД 14.12.2018. године)
- пречишћен текст - примена од 01.01.2019. године Члан 1.
Висина накнада за услуге у вези са сахрањивањем, на гробљима којима управља Јавно
предузеће, одређује се према следећем:
Шифра
услуге

Назив - опис услуге

Цена услугe

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Годишња накнада за коришћење места
По гробном месту
По једном месту у гробници
Розаријум и колумбаријум
Вишак заузетог простора – затечено стање - у дин /m2
Годишња накнада за одржавање инфраструктуре гробља

200,00
150,00
50,00
1.500,00
300,00

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.5.

Услуге сахрањивања (по једном случају)
Сахрањивање копањем раке
Сахрањивање у гробнице отварањем гробнице
Полагање урне
Сахрањивање ексхумираних остатака

6.900,00
4.320,00
2.050,00
7.400,00

3.
3.1.

Закуп земљишта за коришћење гробног места
Закуп земљиште једно гробно место

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Остале услуге
Такса по уговору
Издавање потврда, одобрење,одговори на захтеве и
пренос права коришћења и сл.
Излазак на терен - такса
Коришћење капеле
Израда идејне скице опсега
Израда идејне скице гробнице

4.7.

Уређење простора унутар гробних места (члан 4. Уговора )

4.8.
4.9.
4.10.

Уређење простора због некоректног извођења радова
Услуге надзора грађевинско-занатских радова
Остале услуге по захтеву корисника

4.
4.1.
4.2.

5.
5.1.
5.1.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Накнада за радове у кругу гробља
Накнада за постављање споменика,плоче, израду опсега, патоса и
облоге
Накнада за постављање споменика висине од 1,50м до 2,20м
(од опсега на узглављу)
Накнада за радове на изградњи гробнице
Накнада за радове на санацији гробнице,розаријума
колумбаријума,опсега,патоса,облоге и објекта
Месечна накнада за каменорезачке радње (важи за сва гробља)
Годишња накнада за каменорезачке радње (важи за сва гробља)
Накнада за радове на уређењу гробног места овлашћеног понуђача

5.680,00

200,00
300,00
1.600,00
1.500,00
3.000,00
12.000,00

Према ценовнику
овлашћеног понуђача

18.000,00
7.000,00
Према калкулацији

4.500,00
21.000,00
12.500,00
3.000,00
6.800,00
60.000,00
Према уговору са ЈП

* За постављање споменика висине од 1,50м до 2,20м неопходно је прибавити сагласност
Предузећа. Уз захтев за добијање сагласности, корисник гробног места је дужан да приложи
идејни пројекат и статички прорачун оверен од стране лиценцираног лица одговарајуће струке.
Корисник гробног места, односно лица ангажована од стране корисника гробног места, сносе
одговорност за сву причињену штету.
* Каменорезачке радње које су уплатиле годишњу накнаду могу огласити своју понуду у
просторијама ЈП.

6.

Закуп уређеног гробног места, гробнице, розаријума-колумбаријума

Уређено једно гробно место са АБ опсегом дим. 250х115 цм соло
текуће сахрањивање
Уређена два гробно места са АБ опсегом дим. 250х200 цм
6.2.
дуплекс текуће сахрањивање
Уређена три гробна места са АБ опсегом дим. 250х285 цм
6.3.
триплекс текуће сахрањивање
Уређење гробног места израдом армирано бетонског опсега
6.4
по метру дужном
6.5. Уређена гробница без облоге IV реда / 290х130 цм
6.6. Уређена гробница без облоге III реда / 290х220 цм
6.7. Уређена гробница без облоге II реда / 290х300 цм
6.7. Уређена гробница без облоге I реда / 290х380 цм
Гробница у формираном соло опсегу 250х115цм*
6.8.*
индивидуална градња 4-3места
Гробнице у формираном дуплекс опсегу 250х200цм*
6.9.*
индивидуална градња 6-4 места
6.10. Уређен розаријум 50х50цм
6.11. Уређен колумбаријум 50х50цм
6.1.

Грађевинска цена опсега
+ цена земљишта
Грађевинска цена опсега
+ цена земљишта
Грађевинска цена опсега
+ цена земљишта

према калкулацији
према калкулацији
према калкулацији
према калкулацији
према калкулацији

45.000,00
65.000,00
29.000,00
22.000,00

У формираним опсезима корисници могу изградити гробницу према пројекту ЈП. Закупљене
гробнице на овај начин обавезно анексом уговора са бројем формираних места унети у
евиденцију ЈП.

•

7. Накнада за уређено гробно место дато унапред на коришћење за будућа сахрањивања
на гробљима где постоје услови, наплаћује се ценом из ценовника увећаном за 50%
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Попусти и ослобађање услуге уређења и одржавања површине гробља
Преко 5 уговорених гробних места
Преко 10 уговорених гробних места
Сахрањени – погинули учесници у ратовима
Стара гробна места до 1912. године
Уговарачи (корисници) као лица у стању социјалне потребе
на основу Одлуке органа социјалне заштите или Одлуке
Надзорног одбора

ослобађање - 50%
ослобађање - 100%
ослобађање - 100%
ослобађање - 100%
ослобађање - 100%

Члан 1а.
Почетна цена месечне накнаде у поступку јавног оглашавања за стицање статуса корисника
простора у капели за продају свећа, цвећа, венаца, погребне опреме и сл. одређује се према
локацији гробља и износи:
Насеље (гробље)

износ
(дин/м2)

Жарково

616,00

Железник (гробља Алуге и Тараиш)

492,00

Сремчица, Остружница, Велика Моштаница, Рушањ и Умка (гробља
Пећани, Петровац, Морачко брдо и Руцка)

370,00

У цену по м2 није урачунат порез на додату вредност.
Раније уговорене цене накнаде за коришћење простора у капелама остају непромењене.
Члан 2.
Накнаде које су уговорене и реализоване до дана ступања на снагу ове Одлуке неће се
мењати. У цену услуга по овој Одлуци није урачунат порез на додату вредност (ПДВ).
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнада за услуге у вези
сахрањивања бр. 02-640. од 26.02.2013. године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу давањем сагласности од стране оснивача Предузећа.

