ЈКП „Комуналне службе“
Југ Богданова 22, Пожаревац
ЦЕНОВНИК УСЛУГА
-Погребне услуге* Цене су без ПДВ-а

ВРСТА УСЛУГЕ

Нове цене
од 01.01.2019.

Период
обрачуна

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ:
Закуп гробног места у гробници по 1м2
закуп гробног места у опсегу по 1м2
Закуп гробног места у хумци по 1м2
Накада за одржавање главних стаза-гробница-опсег-хумка
по 1м2

86.16 дин. годишње
86.16 дин. годишње
86.16 дин. годишње
120.57 дин. годишње

Сахрањивање у хумци-опсегу

5,684.35 дин.

Сахрањивање у гробници без ископа

4,823.08 дин.

Сахрањивање у гробници-ископ улаза

5,684.35 дин.

Сахрањивање у зиданој раки

8,784.90 дин.

Oдржавање гробних места за 1 месец по 1 гробном месту
Рушење зида и суво зидање код гробница
Суво зидање опеком без материјала (дупла рака)
Озвучење капеле на захтев странке
Коришћење матичне гробнице на дан
Коришћење стола за парастос по сату
Коришћење капеле сале по 1 сату
Пренос покојника капела-црква-гробно место
Сакупљање лешева дављеника
Сакупљање лешева у саобраћајним удесима
Сакупљање лешева са вешала
Сакупљање лешева у пожарима
Сакупљање лешева у распаднутом стању
Есхумација посмртних остатака до 5година
Есхумација посмртних остатака од 5до 10 година
Есхумација посмртних остатака од 10до 15 година
Есхумација посмртних остатака преко15 година
Превоз у локалу до 10 км.
Чекање возила на захтев странке о 1х

516.76 дин.
1,894.77 дин.
3,100.55 дин.
516.76 дин.
241.15 дин.
120.58 дин.
689.01 дин.
861.26 дин.
6,890.11 дин.
6,890.11 дин.
6,890.11 дин.
6,890.11 дин.
10,335.17 дин.
10,335.17 дин.
10,335.17 дин.
8,612.64 дин.
5,167.58 дин.
1,033.52 дин.
516.76 дин.

Превоз покојника и опреме преко 10км.

Спуштање покојника са спрата по 1спрату
Убацивање покојника у сандук
Улазак путничког возила у круг гробља
Улаз теретног возила у круг гробљанамештање споменика
Накнада за постављање споменика
Накнада за постављање ограда на старом делу гробља
Разбијање бетона по једном часу
Коришћење хладњаче за правна лица по 1 сату када се
покојник не сахрању-је на гробљима Пожаревац и Костолац
Накнада за постављање мермера на гробници-опсегу по
1м2
Улазак теретног возила остале потребе
Улазак теретног возила остале потребе

70% од цене
1 лит.бензина
по 1км.
516.76 дин.
861.26 дин.
172.26 дин.
516.76 дин.
861.26 дин.
1,205.77 дин.
3,445.06 дин.
120.58 дин.
516.76 дин.
344.50 дин.
344.50 дин.

Грађевински радови
Гробнице

Цена
без ПДВ-а

Гробница 3*1 за 1 покојника

63,489.96

Гробница 3*1 за 2 покојника

94,751.28

Гробница 2,00 * 3 ,00
- за 2 покојника

114,038.80

- за 4 покојника

148,945.82

- за 6 покојника

207,153.70

Гробница 3,00 * 3 ,00
- за 3 покојника

139,108.61

- за 5 покојника

176,872.41

- за 7 покојника

221,865.80

Опсези
опсег 1*3

21,671.39

опсег 2*3

28,115.10

опсег 3*3

29,281.85

Израда бетонских стаза око опсега и гробница по м2

2,500.00

