На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналне
услуге“ Алексинац, број 2128 од 18.11.2016. године и тачке 4. и 5. Одлуке о начелима за
одређивање цена комуналних услуга број 1120 од 15.08.2013. године, Надзорни одбор ЈКП
„Комуналне услуге“ Алексинац на седници одржаној дана 28.12.2021. године, доноси

ОДЛУК У
о ценама осталих погребних услуга
I.
Одређују се цене осталих погребних услуга по датим јединицама мере.

II.
Цене из тачке I. ове одлуке су:
1.

Превоз посмртних остатака погребним колицима
од капеле до гробног места

400,00

2.

Коришћење капеле, по сату

250,00

3.

Коришћење расхладне коморе до 24 часа, по сату

250,00

4.

Коришћење расхладне коморе преко 24 часа, по
сату

120,00

5.

Отварање
полагање
гробнице

6.

Заливање плоче цементним малтером

7.

Техничка есхумација (после 10 година)

8.

Есхумација:

9.

гробнице, дезинфекција,
посмртних остатака и

чишћење,
затварање

3.000,00

950,00
7.000,00

За рок почивања до 6 месеци

46.000,00

За рок почивања од 6 месеци до 1 године

38.000,00

За рок почивања од 1 године до 5 година

30.000,00

За рок почивања од 5 година до 10 година

20.000,00

За рок почивања преко 10 година

16.000,00

Ископ другог гробног места, код есхумације и
поновно сахрањивање посмртних остатака

7.500,00

10. Формирање хумке песком

1.000,00

11. Формирање хумке песком и земљом

1.200,00

12. Демонтажа и монтажа поклопних плоча због
сахране

1.000,00

13. Чишћење и уређење гробног места, по сату

600,00

14. Посипање ризле по гробном месту

1.300,00

15. Употреба просторија за давање подушја

1.500,00

16. Издавање преписа рачуна

200,00

17. Издавање уверења

200,00

18. Накнада за извођење радова на гробљу:
(Преглед нацрта, скица и колчавање простора,
издавање сагласности за извођење радова, надзор
при извођењу радова)

700,00

Постављање споменика или другог обележја

700,00
4.500,00

Сагласност за изградњу гробнице
Сагласност за облагање гробне ивице мермером

500,00

Сагласност за постављање надгробних плоча

500,00

Сагласност за облагање гробне ивице праним
каменом (терацо)

500,00

Сагласност за реновирање гробних ивица

500,00

19. Домови за старе и пензионере и центри за
социјални рад, плаћају на име накнаде за
одржавање гробља и закупа гробног места, за
период обавезног почивања од 10 година
јединствену накнада у износу од

7.000,00

20. Улаз колима у гробље:
За физичка лица

83,33

За правна лица

333,33
6.000,00

За правна лица (месечно)
21

22

Припрема терена и бетонирање тротоара
и стаза ширине 2м од армираног бетона
Једногроб (ком)

10.000,00

Двогроб (ком)

12.500,00

Трогроб (ком)

14.000,00
300.000,00

Израда гробнице на Новом гробљу

III.
Цене из тачке II ове одлуке дате су без обрачунатог пореза на додату вредност.

IV.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од 01.01.2022.
године.

Број: 2054
У Алексинцу, 28.12.2021. године
Председник Надзорног одбора
Драган Милојевић

