
ЈКП "ГРАДИТЕЉ" СРБОБРАН

Доситеја Обрадовића 2 , Србобран

1227/2022-2.1      13.07.2022.

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

1

1.1. Закуп једног гробног места поред стазе (15 година) ком 16.681,10

1.2. Закуп једног гробног места ван стазе (15 година) ком 11.120,76

1.3. Закуп једног гробног места у дечијој парцели (15 година) ком 4.818,96

1.4. Улаз у костурницу плаћа се по цени броја заузетих гробних места ком

1.5.
Годишња накнада за уређење и одржавање гробља по једном гробном 

месту
ком 1.554,60

1.6.
Продужење трајања закупа гробног места на 15 година, пре истека 

закупа износи 50% од цена наведених у тачкама 1. 2. 3. и 4.
ком

1.7.
Продужење трајања закупа гробног места за годину дана износи 1/15 

део од цена наведених у тачкама 1. 2. 3. и 4.
ком

1.8.
Коришћење заједничке гробнице за један месец (најдуже до годину 

дана)
месец 1.927,57

1.9. Закуп уређеног гроба, без закупа гробног места ком 28.000,00

1.10.
Закуп изграђене стандардне гробнице за две особе на период од 30 

година, без закупа гробног места
ком 240.972,16

1.11.
Закуп изграђене стандардне гробнице за четири особе на период од 30 

година, без закупа гробног места
ком 308.119,52

1.12.
Закуп изграђене стандардне гробнице за шест особа на период од 30 

година, без закупа гробног места
ком 417.251,02

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

2

2.1.
Превоз сандука од продавнице до куће умрлог са постављањем у сандук 

(2 извршиоца до 4 км) и превоз до капеле.
ком 2.038,80

2.2.

За ванредне случајеве када се преноси покојник чија је смрт наступила 

неприродном смрћу (саобраћајна несрећа, самоубиство и тд.) излази се 

по налогу суда.

ком 9.637,98

2.3.
Превоз покојника из болнице ван насељеног места Србобран по 

пређеном километру без пратиоца.
км 154,00

2.4. Пратилац при међуградском превозу по једном човеку по једном часу. час 697,75

2.5.
Застој возила пред црквом, болницом или по захтеву за сваки започети 

сат по једном човеку
час 697,75

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

3

3.1. Смештај посмртних остатака у капелу ком 1.608,61

3.2. Коришћење капеле ком 2.669,04

3.3. Коришћење звона/музике ком 370,70

3.4. Коришћење хладњака за покојника дан 3.706,92

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

4

4.1. Накуцавање пластичних слова на сандук ком 800,12

4.2. Накуцавање пластичних слова на обележја ком 800,12

4.3. Тапацирање сандука ком 407,56

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

5 Укоп покојника

Пприпрема погребне опреме

ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА  

КОМУНАЛНИ СЕКТОР 

Гробна места

Услуге погребног возила

Услуге коришћења капеле



5.1. Сахрањивање на гробљу ком 10.000,00

5.2. Одвоз венаца са гробног места на градску депонију ком 1.500,00

5.3. Похрањивање костију (чишћење костурнице по једном покојнику) ком 2.037,82

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

6

6.1.
Есхумација покојника после пет година од дана сахране на истом 

гробљу (ископ сандука из раке, ископ нове раке са затрпавањем)
ком 20.000,00

6.2.
Есхумација покојника после пет година од дана сахране (пренос на 

друго гробље)
ком 12.964,35

6.3. Вађење костију из сандука премештање у други сандук ком 8.985,35

6.4. Пренос сандука до новог гроба на истом гробљу ком 2.964,65

6.5. Дезинфекција опреме и одела ком 1.111,99

6.6. Дезинфекција костурнице ком 1.111,99

6.7.
Есхумација покојника после две године од дана сахране увећавају се за 

50% од цене под тачком 1. и 2.

6.8.
Есхумација покојника пре истека рока од две године од дана сахране 

увећавају се за 100% у односу на цену под тачком 1. и 2.

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

7

7.1.
Накнада за изливање опсега за једно гробно место без обзира да ли је 

са или без плоче
 ком 1.851,96

7.2.
Накнада за постављање споменика од природног камена, без обзира на 

величину.
 ком 7.416,31

7.3.
Накнада за постављање споменика од вештачког камена, без обзира на 

величину.
 ком 3.706,94

7.4. Накнада за издавање дозволе за извођење радова у свим гробљима  ком 2.223,92

7.5. Накнада за израду јастука  ком 2.112,00

7.6. Накнада за постављање темеља  ком 660,00

7.7. Накнада за постављање поклопне плоче  ком 1.320.00

7.8. Накнада за постављање вазе  ком 132,00

7.9. Накнада за израду клупе  ком 2.112,00

7.10. Накнада за израду осталих елемената  ком 132,00

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

8

За м2 заузетог простора на коме се продаје разна роба или се врши 

забавна игра 

резервисано  м2 100,89

нерезервисано  м2 152,32

Непокривена тезга за м2 за један пијачни дан  м2 

резервисано  м2 126,96

нерезервисано м2 203,13

Покривена тезга по м2 за један пијачни дан м2

резервисано м2 152,32

нерезервисано м2 253,88

Продаја робе са теретног возила

резервисано м2 507,81

нерезервисано м2 761,71

8.5. Резервација пијачног стола са надстрешницом 1 година 19.042,74

8.6. Резервација пијачног стола без надстрешнице 1 година 15.234,17

8.7. Резервација пијачног простора на тлу пијаце за површину од 1м2 1 година 5.585,87

27.036,70

Есхумација посмртних остатака

Радови у гробљу

Закуп и резервација пијачног простора

ПИЈАЧНЕ И ВАШАРСКЕ УСЛУГЕ

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Резервација пијачног простора на тлу пијаце за продају робе са теретног 

возила за површину од 5м2
1 година8.8.



27.036,70

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

9

9.1. Цена изношења смећа за домаћинства по члану члан 181,81

9.2. Цена изношења смећа за остале кориснике по м2 м2 33,23

9.3. Пражњење смећа по једном контејнеру ком 2.498,60

9.4. Рад хигијеничара по програму рада за 1 месец месец 136.399,28

9.5. Одржавање градског зеленила по м2 м2 5,36

9.6. Одржавање хигијене ужег центра града по м2 м2 1,22

9.7. Пражњење врећа за смећа 700x1100x0.35 ком 60,72

9.8. Одношење кабастог отпада из контејнера запремине 5 м3 ком 4.379,31

9.10. Задржавање контејнера дуже од једног радног дана дан 1.000,00

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

10

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

11

11.1. Рад булдожера са једним извршиоцем час 10.000,00

11.2. Рад камиона са једним извршиоцем час 8.000,00

11.3. Рад аутокорпе са два извршиоца час 7.020,00

11.4. Рад трактора са три извршиоца час 7.736,38

11.5. Рад трактора са једним извршиоцем час 6.742,26

11.6. Рад комбиноване машине час 8.000,00

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

1

1.1. чишћење димњака / ком.  ком  838,60 

1.2. контролисано паљење димњака/ком  ком  1.677,20 

1.3. преглед исправности новоурађеног димњака и давање атеста /ком  ком  1.874,03 

1.4.
годишњи преглед исправности димњака за гасна трошила и издавања 

потврде и записника о извршеном прегледу / ком
 ком  1.454,74 

1.5. рад димничара /час  час  893,14 

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

2

2.1. излазак возила на интервенције /час  час  1.902,36 

2.2. излазак возила на интервенције по захтеву грађана /час  час  616,14 

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

3

3.1.
трошкови искључења потрошача на кућно мерно-регулационој 

станици/ком
 ком                             2.591,37 

3.2. трошкови искључења потрошача на улици/ком  ком                             6.211,15 

3.3.
трошкови поновног укључења потрошача на кућно мерно-регулационој 

станици/ком
 ком                             4.573,37 

Димничарске услуге

Сатница радних машина

Трошкови искључења и поновног укључења на дистрибутивну гасну мрежу

Одржавање чистоће и одношење смећа

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

10.1.

10.2.

Услуга коришћења депоније

Ценовник рада радних машина

Резервација пијачног простора на тлу пијаце за продају робе са теретног 

возила за површину од 5м2
1 година

9.9.
Прво одношење кабастог отпада из контејнера запремине 5 м3 

редовним платишама-кор.услуга 50% попуста на основну цену
ком 2.189,66

8.8.

м3 434,01

м3 108,50

Коришћење депоније смећа за одлагање комуналног и грађевинског 

отпада на депонију /м3

Коришћенје депоније смећа за изношење и одлагање отпадних водана 

депонију /м3

ЕНЕРГЕТСКИ  СЕКТОР 



3.4. трошкови поновног укључења потрошача на улици/ком  ком                             8.010,67 

3.5.

контрола исправности гасомера Г-4, Г-6, по захтеву корисника, у 

Дирекцији за мере и драгоцене метале уколико се утврди да је уређај 

исправан

 ком                             8.065,78 

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

4

4.1. интервенције на инсталацијама топловода /час  час                                786,08 

4.2. интервенције на инсталацијама гасовода /час  час                                893,14 

4.3. хитна интервенција/час  час                             1.071,76 

4.4. Пражњење и пуњење унутрашњег система централног грејања  компл.                             4.026,94 

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

5

5.1.
Трошкови изградње типског прикљ. на изграђену мрежу за категорију 

типског прикључка:

5.1.1. Г-4  компл  96.757,00 

5.1.2. Г-6  компл  104.357,00 

5.2.
Трошкови изградње типског прикључка ако се прикључак гради 

истовремено са изградњом мреже за категорије типског прикључка

5.2.1. Г-4  компл  77.406,00 

5.2.2. Г-6  компл  83.486,00 

5.3.
Јединачни варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар 

преко граничне удаљености
 м  1.077,25 

5.4.
Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за 

категорије типског прикључка

5.4.1. Г-4  ком   4.129,00 

5.4.2. Г-6  ком  6.881,00 

5.5. Технички преглед унутрашње гасне инсталације  ком                             1.951,78 

5.6. Регулатор  ком                             9.400,00 

5.7. Сет Г4  ком                           21.900,00 

5.8. Сет Г6  ком                           35.200,00 

5.9. Мерач гаса Г6  ком                           14.500,00 

5.10. Мерач гаса Г4   ком                             9.240,00 

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

1 Фиксна накнада поприкључном месту

1.1. за прикључке са водомерима 1/2",3/4" и 1" / ком  ком                                158,96 

1.2. за прикључке са водомерима 5/4" и 6/4" /ком  ком                                397,40 

1.3. за прикључке са водомерима Ф50 и Ф65 / ком  ком                             1.192,20 

1.4. за прикључке са водомерима Ф80 и Ф100 / ком  ком                             2.384,40 

1.5. за контролне водомере 1/2",3/4" /ком  ком                                127,41 

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

2

2.1. до 5м3 утрошене воде месечно, по пријављеном члану домаћинства /м3  м3                                  79,48 

2.2.
преко 5м3 утрошене воде месечно, по пријављеном члану домаћинства 

/м3
 м3                                198,70 

2.3.
до 2м3 утрошене воде месечно, уколико није пријављен ни један члан 

домаћинства /м3
 м3                                  79,48 

2.4.
преко 2м3 утрошене воде месечно,уколико није пријављен ни један члан 

домаћинства /м3
 м3                                198,70 

2.5.
до 20м3 воде утрошене воде месечно за предузетнике и правмна лица 

/м3
 м3                                  79,48 

Трошкови изласка на интервенцију по захтеву корисника ради отклањања хаварије или вршења неке друге  

интервенције на унутрашњим инсталацијама 

Дистрибуција гаса

СЕКТОР  ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Варијабилна накнада за испоручену воду по м3



2.6.
преко 20м3 воде утрошене воде месечно за предузетнике и правна лица 

/м3
 м3                                198,70 

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

3

3,1 одвођење отпадне воде /м3  м3                                  39,74 

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

4

4.1. машински ископ земље за количине веће од 10м3 /м3  м3                                687,36 

4,2 сечење асфалта и бетона дебљине до 5цм /м  цм/м                                520,39 

4.2. планирање тла по м2 вибро набијачем / м2  м2                                446,04 

4.3. рад водоводне пумпе /час  час                             2.554,20 

4.4. рад ровокопача са једним извршиоцем /час  час                             6.918,34 

4.5. излазак возила на интервенције /час  час                             1.902,36 

4.6. излазак возила на интервенције по захтеву грађана /час  час                                616,14 

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

5

5,1 НК радник /час  час                                697,75 

5.2. приучени радник /час  час                                786,08 

5.3. КВ радник /час  час                                893,14 

5.4. рад техничара /час  час                             1.049,06 

5.5. хитне интервенције (КВ радник) /час  час                             1.071,76 

5.6. ручно одгушење канализације /м  м                             1.071,76 

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

6

6.1.
издавање техничких услова за пројектовање објеката инфраструктуре из 

надлежности ЈКП "Градитеља" / ком
 ком                             4.000,24 

6.2.

Издавање сагласности и пројектних услова за паралелно вођење и 

укрштање подземно вођених инсталација са инсталацијама 

инфраструктуре из надлежности ЈКП "Градитеља" /ком

 ком                             9.231,34 

6.3.
издавање сагласности и предпројектних услова за типски прикључак на 

водоводну мрежу /ком
 ком                             4.000,24 

6.4.
издавање сагласности и предпројектних услова за прикључак на 

водоводну мрежу Ф1"-Ф2" / ком
 ком                           12.000,74 

6.5.
издавање сагласности и предпројектних услова за прикључак на 

водоводну мрежу Ф80-Ф100 / ком
 ком                           20.001,25 

6.6. Издавање потврде ради легализације објекта /ком  ком                             2.464,57 

6.7. издавање разних потврда из надлежности ЈКП "Градитеља ,, / ком  ком                             1.232,30 

6.8.
издавање дозволе за пролазак вангабаритног возила на путевима 

општине Србобран за возило са приколицом / ком
 ком                             3.900,00 

6.9.
издавање дозволе за пролазак вангабаритног возила на путевима 

општине Србобран за пољопривредне машине / ком 
 ком                             2.600,00 

6.10. издавање сагласности и услова за постављање рекламних табли / ком  ком                             4.000,24 

6.11. издавање сагласти за раскопавање јавне површине у делу пута / ком  ком                             4.000,24 

р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

7

7.1. трошкови искључења потрошача на водомеру / ком  ком                             3.502,81 

7.2. трошкови искључења потрошача на улици / ком  ком                           10.332,82 

7.3. трошкови поновног укључења потрошача на водомеру / ком  ком                             6.216,01 

7.4. трошкови поновног укључења потрошача на улици / ком  ком                           11.549,85 

 на водомеру/ком                             9.324,01 

 на улици/ком                           17.324,78 

Трошкови искључења и поновног укључења на водоводну мрежу / ком

Издавање техничке документације

трошкови поновног укључења потрошача на водомеру  или на улици у 

року од 24 часа од подношења захтева се увећавају  за 50% у односу  на 

основну цену

Рад радника ЈКП "Градитеља"

7.5.

Канализација

Ценовник рада радних машина



р.бр. УСЛУГА јединица мере цена 

8

8.1. израда типског прикључка на водоводну мрежу / ком  ком                           29.921,25 

8.2. замена неисправног водомера 1/2"-3/4"  / ком  ком                             2.088,00 

8.3. замена неисправног водомера 1" -5/4" / ком  ком                             2.563,20 

8.4. замена неисправног водомера 6/4" / ком  ком                             4.464,00 

8.5. рад на замени водомера 6/4" -2 часа / ком  ком                             1.786,27 

8.6. замена неисправног водомера Ф50 / ком  ком                           12.240,00 

8.7. рад на замени водомера Ф50 -3 часа / ком  ком                             2.679,41 

8.8. замена неисправног водомера Ф80 / ком  ком                           14.420,16 

8.9. рад на замени водомера Ф80 -4 часа / ком  ком                             2.851,66 

8.10. замена неисправног водомера Ф100 / ком  ком                           16.689,60 

8.11. рад на замени водомера Ф100 -4 часа / ком  ком                             3.572,54 

8.12. материјал (шрафови М16x70 8ком) / комплет  комплет                                912,00 

8.13. материјал (шрафови М16x70 16ком) / комплет  комплет                             1.824,00 

8.14.
измештање мерног места пречника до 3/4" на постојећем прикључном 

воду/комплет
 комплет                             7.381,21 

8.15.
раздвајање инсталација на постојећем прикључку пречника до 3/4" са 

постављањем новог мерног места/комплет
 комплет                           21.936,65 

8.16. контрола  и евиденција уградње новог контролног водомера/комплет  комплет                             3.451,46 

         Стручна служба

 ЈКП "Градитељ" Србобран

Ценовник израде нових прикључака и замене водомера


