На основу члана 26 Закона о комуналним делатностима („Сл.гласни РС“, број 88/2011) и члана
46 став 1. тачке 15 Статута ЈКП „Комуналне услуге“ Алексиац, Управни одбор ЈКП
„Комуналне услуге“ Алексинац, на седници од 19.10.2012. године. доне је :
ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА OSTALIH POGREBNIH USLUGA
I.
Важеће цене погребних услуга код ЈКП „Комуналне услгуе“ Алексинац, одређене одлуком
Управног одбора ЈКП „комуналне услуге“ Алексинац, број 245 од 21.02.2011. године

1.

Превоз посмртних остатака погребним колицима од капеле до
гробног месста

280,00

2.

Коришћење капеле за излагање посмртних остатака до сахране
– по часу

170,00

3.

Коришћење расхладне коморе за смештај посмртних остатака
по часу :
За коришћење коморе у трајању до 24 часа по сату
За коришћење коморе преко 24 часа по сату

4.

80,00

Накнада за услуге у вези са сахраном у гробници, демонтажа и
монтажа поклопне плоче

700,00

Отварање гробнице, дезинфекције гробнице и околине,
чишћење, померање посмртних остатака, полагање покојника и
затварање гробнице

2.200,00

Заливање плоче цементним малтером
5.

140,00

700,00

Есхумација
Техничка есхумација (после 10 година)

2.800,00

За рок почивања до 6 месеци

35.000,00

За рок почивања од 6 месеци до једне године

25.000,00

За рок почивања до 5 година
Ископ, спремање посмртних остатака у сандук, затрпавање
гробног места, прање и дезинфекција радних одела, алата и
прибора

15.000,00

Ископ другог гробног места и поновно сахрањивање
посмртних остатака уз предходну сагласност надлежних
државних органа

5.000,00

За рок почивања до 10 година
Ископ, спремање посмртних остатака у сандук, затрпавање
гробних места, прање дезинфекција радних одела, алата и
прибора

10.000,00

Ископ другог гробног места и поновно сахрањивање
посмртних остатака уз предходну сагласност надлежних
државних органа

5.000,00

За рок почивања преко 10 година
Ископ, спремање посмртних остатака у сандук, затрпавање
гробних места, прање дезинфекција радних одела, алата и
прибора

8.000,00

5.000,00

Ископ другог гробног места и поновно сахрањивање
посмртних остатака уз предходну сагласност надлежних
државних органа
6.

Услуге по ѕахтеву корисника у вези са сахраном и одржавањем
гробног места
Формирање хумке песком

700,00

Формирање хумке песком и земљом

900,00

Демонтажа и монтажа поклопних плоча због сахране

700,00

Чишћење и уређење гробног места (НК радник по часу)
Посипање ризле (по гробном) месту

900,00

7.

Употреба просторија на гробљу за давање подушја са
употребом инвентара

8.

Издавање преписа рачуна

9.

Издавање уверења – по једном уверењу

10.

Накнада за иѕдавање радова на гробљу од стране занатских
радњи

1.200,00
70,00
1

150,00

Преглед нацрта, скица и исколчавање парцела

500,00

Издавање сагласности за извођење радова

150,00

Надзор при извођењу радова

250,00

За постављање споменика или другог обележја

500,00

За изградњу гробнице

3.000,00

За облагање гробне ивице мермером – по гробном месту

300,00

За постављање надгробних плоча – по гробном месту

300,00

За облагање гробне ивице праним каменом (терацо)

300,00

За радове на реновирању гробних ивица

350,00

11.

Домови за старе и пензионере у случају смрти њихових
штићеника и центри за социјални рад – када они сносе
трошкове сахране плаћају на име накнаде за одржавање гробља
као објекта и на име закупа гробног места за период обавезног
почивања од 10 година јединствена накнада

12.

Улаз колима у гробље

3.000,00

За физичко лице

50,00

За правно лице

250,00
5.000,00

За правно лице (месечно)

II.
Цене из тачке И ове одлуке дате су без пореза на додатну вредност (ПДВ)
III.
Почетак примене цена погребних услуга одређених овом одлуком престају да важе
цене ових услуга одређене одлуком Управног одбора ЈКП „комуналне услуге“ Алексинац.
Број 245 од 21.02.2011. године,

IV.
Ова одлука супа на снагу даном давања сагласности Управног одбора ЈКП „Комуналне
услуге“ Алексинац а примењиваће се почев од 01.11.2012. године.

Број : 1508
у Алексинцу, 19.10.2012. године

Председник Управног одбора
_________________________
Петар Зец

