
Ј.К.П."СТАНДАРД" 

Шид,Светог Саве 80 

МБ:08736634 

ПИБ:101546583 

 

                                                    Ценовник погребних услуга за 2021.годину 

 

Редни број Врсте услуга Јединица мере Цена без ПДВ 

1 Сахрана покојника у гроб особа 11584.89 

2 Сахрана покојника у гробницу особа 7778.42 

3 Употреба капеле дан 3089.32 

4 Редовна есхумација из гроба особа 12845.83 

5 Редовна есхумација из гробнице особа 11821.32 

6 Ванредна есхумација из гроба(пре истека прве 
године) 

особа 25691.67 

7 Ванредна есхумација из гробнице(пре истека 
прве  године) 

особа 23642.63 

8 Ванредна есхумација из гроба(после прве а пре 
истека десете године) 

особа 13003.46 

9 Ванредна есхумација из гробнице(после  прве а 
пре истека десете године) 

особа 17731.97 

10 Превоз по налогу суда на територији СО Шид(до 3 
сата) 

сат 3507.00 

11 Сваки наредни сат чекања сат 350.00 

12 Сваки км изван Шида  км 172.08 

13 Превоз покојника км 49.26 

14 Закуп гробног места  особа 2647.98 

15 Закуп гробног места за живота  особа 16957.90 

16 Закуп места за гробницу са три покојника  закуп 7944.34 

17 Одржавање хигијене 10 година за једно гробно 
место 

особа 6797.26 

18 Одржавање хигијене 10 година за гробницу ком 10195.88 

19 Изградња гробнице ком 119398.13 

20 Трошкови постављања споменика ком 882.65 

21 Трошкови за изградњу опсега за једно гробно 
место 

ком 662.00 

22 Трошкови за изградњу опсега за два гробна места  ком 1103.32 

23 Трошкови за изградњу опсега за три гробна места ком 1323.99 

24 Трошкови за израду гробнице за два места ком 5516.61 

25 Трошкови за израду гробнице за четири места ком 6840.60 

26 Трошкови за израду гробнице за шест места ком 8164.59 

27 Употреба фрижидера дан 2536.77 

28 Спремање коришћене гробнице ком 14697.08 



29 Сахрана на заузетом месту са есхумацијом и 
продубљивањем гроба 

особа 35157.50 

30 Лемљење лименог улошка сандука ком 5096.34 

31 Припрема покојника за сахрану особа 5737.95 

32 Интервенција дању особа 7748.94 

33 Интервенција ноћу особа  12376.24 

34 Смештај покојника у ИСМ особа 1137.59 

35 Смештај покојника у танзиту особа 3380.71 

36 Дезинфекција погребног возила ком 622.03 

37 Коришћење службеног улаза дан 1695.74 

38 Одржавање гробља и надгробног споменика 
месечно 

Месец  дана 454.55 

39 Одржавање гробља и надгробног споменика 
годишње 

Годину дана 3846.44 

40 Посебне услуге по радном часу сат  

41 Сахрана у гробницу са ископом особа 9500.00 

42 Полагање урни у гробницу или гроб оссба 5500.00 

43 Поправке на постојећем споменику ком 401.00 

44 Поправке на постојећем опсегу за једно гробно 
место 

ком 301.00 

45 Поправке на постојећем опсегу за два гробна 
места 

ком 501.00 

46 Поправке на постојећој гробници за два гробна 
места 

ком 2150.00 

47 Поправке на постојећој гробници за четири 
гробна места 

ком 3110.00 

48 Парте ком 36.36 

49 Парте уз опрему ком 18.18 

50 Разбијање и уклањање плоче опсега ком 1500.00 

51 Разбијање и уклањање плоче са опсега ком 3000.00 

52 Облагање опсега за једно гробно место ком 490.00 

53 Облагање опсега за два гробна места ком 870.00 

54 Облагање гробнице за два гробна места ком 2150.00 

55 Облагање гробнице за четири гробна места  ком 2700.00 

Цене су без ПДВ-а 

Ценовник је у примени од 01.01.2021.године 

                                                                                                                                                Ј.К.П."Стандард" 

                                                                                                                                                       Директор 

                                                                                                                                       дипл.инж.Славица Сремац 


