
 

 

ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ 

Број: 4443/6             

Рума, 17.09.2014.  

 

 

ЦЕНОВНИК РЈ "ГРОБЉЕ" 

  

Ред. 

бр. 
Услуга 

Цена без 

ПДВ 

1 2 3 

 Услуге сахрањивања  

1. Сахрана покојника (ископ гробног места, затрпававање и одвоз вишка земље) 3.670,79 

2. Сахрана покојника у гробницу  

2.1. Сахрана покојника у гробницу - улаз са стране 7.531,56 

2.2. Сахрана покојника у гробницу - са уласком од горе 6.507,26 

2.3. Сахрана покојника у гробницу где је неопходно "спремање гробнице" 9.037,87 

2.4. Полагање урне у за то предвиђен специјални гроб 2.364,79 

2.5. Полагање урне у гробницу или гроб 5.082,72 

2.6. Организација сахране 1.882,14 

3. Употреба капеле-хладњаче 2.070,09 

4. Вертикална резервација (сахрањивање на дубину 2,20) 7.531,56 

5. Скидање и враћање плоче 2.083,44 

6. Разбијање опсега и одношење шута 4.150,16 

7. Лупање плоче и одношење шута 3.024,01 

8. Лемљење лименог сандука 3.762,89 

9. Одвоз венаца и цвећа са гробног места на градску депонију 939,63 

10. Уређење и формирање хумке (жута земља) 939,63 

11. Коришћење службеног улаза за прихват покојника у капелу 755,98 

12. Употреба колица за превоз венаца и цвећа 469,80 

13. Чишћење гробнице изнутра по налогу странке 6.534,92 

 Ексхумација  

14. Ванредна ексхумација пре истека почивања од 1. године 22.586,13 

15. Ванредна ексхумација после истека почивања од 1.године а пре 10 год. 15.055,99 

16. Ванредна ексхумација покојника по истеку 10 година из гроба или гробнице 7.157,11 

17. 
Редовно спремање гробнице или гроба по истеку 10 година (период обавезног почивања) 

ради оспособљавања истих за даљу употребу - за сваког наредног покојника 
1.882,14 

18. Превоз покојника  

18.1. Превоз покојника од куће до капеле (у Руми) 1.124,74 

18.2. Превоз покојника од куће до капеле - превоз до 25 км (паушал) 1.124,74 

18.3. Превоз више покојника - цена се увећава за 50% за сваког наредног покојника  

19. Цена превоза по км 59,04 

20. Превоз покојника по налогу Суда (интервенција) 3.577,83 

21. Цена за рад или чекање (за час) у току интервенције  

21.1. Цена за рад или чекање (за час) у току интервенције - дању 1.477,81 

21.2. Цена за рад или чекање (за час) у току интервенције - ноћу 1.931,98 

22. Превоз покојника који је ексхумиран  

22.1 

Превоз покојника који је ексхумиран пре истека рока почивања од 10 година - ако је 

ексхумација пре истека рока почивања од 1 године, цена се увећава 50%, а после 1 године 

цена се увећава 30% 

88,67 

22.2 
Превоз покојника који је ексхумиран - ако је ексхумација после истека рока почивања од 

10 година, 
82,97 

23. Припрема (облачење) покојника за сахрањивање 3.963,66 

24. Прихватање покојника са места несреће са одношењем на обдукцију 4.705,43 

25. Скупљање покојника у распадању 6.586,18 

26. Превоз венаца или цветних аранжмана до гробља 469,82 
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Ред. 

бр. 
Услуга 
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 Уређење гробног места - вртларске услуге  

27. 
Чишћење гробног места од корова (ашовљење, уситњавање земље, грабљање и чишћење) 

за један гроб - 1 г.м. 
469,82 

28. Формирање хумке плодном земљом 563,78 

29. Хемијско третирање гробног места и стазе против корова 1.225,82 

 Накнаде  

30. Закуп гробног места за 10 година за 1 гроб, за случај смрти (обавезан рок почивања) 3.628,58 

31. Закуп гробница за 10 година , заузима 2-3 гроба (обавезан рок почивања) 10.946,19 

32. Накнада за одржавање хигијене и зеленила на гробљима, за 10 година за 1 гроб 9.071,44 

33. Накнада за одржавање хигијене и зеленила на гробљима -за гробницу за 10 година 10.946,19 

34. Закуп резервног гробног места за 10 година - 1 гроб за живота поред сахрањеног 14.574,77 

 

35. 

Закуп гробног места за живота у уређеној парцели ("уређена" подразумева опсег и 

споменик и цена закупа се увећава за вредност опсега и споменика) 
28.242,62 

36. Одржавање једног гроба - 1 година 2.199,64 

37. 
Продужење закупа гробног места после истека обавезног рока почивања (10 г) за 1 гроб на 

1 годину 
362,85 

38. Продужење закупа гробнице после истека обавезног рока почивања на 1 годину 1.094,62 

39. Накнада за одржавање хигијене и зеленила на гробљима за 1 год.за 1 гроб 907,14 

40. Накнада за одржав. хигијене и зеленила на гробљима за гробницу на 1 год. 1.094,62 

41. Продужење закупа резервног гробног места за 1 годину - 1 гроб за живота 1.457,47 

 Накнада трошкова пружања услуге за каменоресце (струја,вода,услуга)  

42.1. Накнада трошкова за постављање споменика од вештачког камена - терацо 939,63 

42.2. Накнада трошкова за постављање споменика од мермера, импале и др. 939,63 

43.1. Накнада трошкова за израду опсега за 1 гробно место 714,69 

43.2. Накнада трошкова за израду опсега за 2 гробна места 1.184,52 

43.3. Накнада трошкова за израду опсега за 3 гробна места 1.429,42 

44.1. Накнада трошкова за израду надгробне плоче за 1 гробно место (терацо) 714,69 

44.2. Накнада трошкова за израду надгробне плоче за 2 гробна места (терацо) 1.184,52 

44.3. Накнада трошкова за израду надгробне плоче за 3 гробна места (терацо) 1.429,42 

45.1. Накнада трошкова за постављање надгробне плоче за 1 гр. место(мермер,импала и др.) 657,73 

45.2. Накнада трошкова за постављање надгробне плоче за 2 гр. места(мермер,импала и др.) 939,63 

45.3. Накнада трошкова за постављање надгробне плоче за 3 гр. места (мермер, импала и др.) 1.315,53 

46.1. Накнада трошкова за израду кошуљице за 1 гробно место 280,45 

46.2. Накнада трошкова за израду кошуљице за 2 гробна места 469,80 

46.3. Накнада трошкова за израду кошуљице за 3 гробна места 562,35 

47. Накнада трошкова за облагање гробнице или опсега облогом од мермера,импале и др. 708,00 

48. Накнада трошкова за израду специјалног улаза 1.410,90 

49. 
Накнада трошкова реконструкције (ситне поправке на постојећим споменицима и 

опсезима) 
374,42 

50. 
Накнада трошкова за брушење опсега од тераца на лицу места (уколико се радови на 

опсегу изводе од тераца) 
374,42 

51.1. Накнада трошкова за израду гробнице за 1 гробно место 5.833,02 

51.2. Накнада трошкова за израду гробнице за 2 гробна места 8.469,72 

51.3. Накнада трошкова за израду гробнице за 3 гробна места 11.291,62 

52. Накнада трошкова за одржавање делова гробља за специјалне намене 374,42 

53. Улаз возила са материјалом за израду каменорезачких услуга 374,42 

 

 На цену услуге додаје се порез на додату вредност у складу са Законом о ПДВ. 

            Ценовник ступа на снагу 17.09.2014. године по Закључку СО Рума бр. 06-131-25/2012-III од 

13.09.2014. године. 

                                        Д и р е к т о р, 

Јовичић Бранко, дипл.грађ.инж. 


