
ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ

Војводе Јанка Стојићевића бр. 1.
Дана: 30.12.2014.год.
Број: 7211/1

ПРЕДМЕТ: Ценовник осталих погребних услуга за 2015. годину

Назив услуге Јед.мере Цена за 2015.са
ПДВ 10 %

1. Извлачење утопљеника,преузимање покојника од

насилне смрти (саобраћајне незгоде, убиства и

самоубиства) утовар, превоз до капеле (до 5км):
- 07-20ч
- 20-07ч

ком

ком

15.115,00
16.234,00

2. Преузимање покојника природна и задесна смрт ком 1.500,00
3. Превоз посмртних остатака покојника или опреме:

а. На територији Р.Србије
б. Ван границе Р.Србије

дин/км
60,00
80,00

4. Коришћење сале за обреде мин.2 часа ч 3.000,00
5. Затварање-лемљење лимених сандука-уложака ком 4.300,00
6. Накнада за коришћење озвучења при сахрани паушал 1.079,00
7. Обезбеђење музичке пратње, оркестар, хор ком по калк.

8. Накнада за посебно украшавање гробљанске капеле ком по калк.
9. Извођење грађевинских радова, израде или

реконструкције, опсега,гробнице и надгробних

обележја

ком по калк.

10. Употреба хладњаче за покојника

(бол.капела/н.гробље) по започетом дану

ком 1.500,00

11. Ексхумација ван града ком по калк.
12. Ексхумација посмртних остатака:

- до 1 године почивања

- од 1 до 3 године почивања

- преко три године почивања

ком.
ком.
ком.

25.000,00
18.000,00
10.000,00

13. Накнада од каменорезаца за извођ.радова на

гробљима (израда опсега, облагање опсега, поклопна
плоча, израда и облагање гробнице)

1 гробно

место 2.300,00

14. Накнада од каменорезаца за извођ.радова на

гробљима (постављање споменика) ком

4.150,00

15. Накнада за попуњавање слегнутог гробног места ком 1.500,00
16. Припремање,облачање и издавање пок. у гр.капели ком 1.590,00
17. Преузимање покојника из ОБ Шабац и ДЗ Шабац ком 1.228,00
18. Сахрана ван градских гробаља ком по калк.
19. Накнада за прихват покојника у капеле на гробљима ком 1.030,00
20. Накнада за издавање потврде о пос.гроб.места ком 500,00
21. Накнада за пренос права коришћњења гроб.места ком 500,00

22. Прихват покојника после 20 ч. (бол.капела/н.гробље) ком 6.600,00
23. Преузимање пок.након рад.времена капеле ком 6.600,00



Одлуку о нивоу цена осталих погребних услуга донео је НО ЈКП “Стари град” Шабац,
одржаној на седници дана 30.12.2014.год.

Законом о порезу на додату вредност (Сл. Гласник РС 103/13)на цене осталих погребних

услуга обрачунава се порез од 10%.
Нове цене ће се примењивати од 01.01.2015.год.
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