
1 
 

 

ЈКП ''Ивањица'' 
05 Бр.286-06/21 
Дана      .2021.године 
И в а њ и ц а 
 

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018), члана 36. став 4. Одлуке о сахрањивању и гробљима (''Општински службени гласник'' бр.  2/98 и 14/98), и члана 
35. став 1. тачка 17. Статута Јавног комуналног предузећа ''Ивањица'' Ивањица, Надзорни одбор предузећа, на III седници 
одржаној дана      .2021.године, донео је следећу: 
  

О Д Л У К У 
о утврђивању ценовника комуналних услуга управљања гробљима 

 
I Овом одлуком утврђује се ценовник комуналних услуга управљања гробљима. 

 
II Цене комуналних услуга из става I ове одлуке утврђују се у следећим износима: 

 
РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА 

1. Ископ и закопавање приликом сахрањивања (једноделна – обична) 8.355,60 

2. Ископ и закопавање приликом сахрањивања (једноделна – дубинска) 16.711,20 

3. Ископ и закопавање приликом сахрањивања (дводелна – обична)  16.711,20 

4. Ископ и закопавање приликом сахрањивања (дводелна – дубинска) 33.422,40 

5. Блокови бетонски приликом сахрањивања 97,73 

6. Бетонске плоче приликом сахрањивања 676,57 

7. Годишње одржавање 1.139,06 

8. Ископ и закопавање без сахрањивања (једноделна – обична) 8.355,60 

9. Ископ и закопавање без сахрањивања (једноделна – дубинска) 16.711,20 

10. Ископ и закопавање без сахрањивања (дводелна – обична)   16.711,20 

11. Ископ и закопавање без сахрањивања (дводелна – дубинска) 33.422,40 
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12. Блокови бетонски без сахрањивања 97,73 

13. Бетонске плоче без сахрањивања 676,57 

14. Израда једноделне заграде са терацом и брушењем 31.573,08 

15. Израда једноделне заграде без тераце                                                           22.552,20 

16. Израда дводелне заграде са терацом и брушењем 44.352,66 

17. Израда дводелне заграде без тераце                                                           31.573,08 

18. Израда тротоара око једноделне гробнице 7.216,70 

19. Израда тротоара око дводелне гробнице 10.825,06 

20. Израда бетонске постељице за једноделне гробнице 1.804,18 

21. Израда бетонске постељице за дводелне гробнице 3.608,35 

22. Бетонска плоча (5 cm) за једноделну гробницу са терацом и брушењем        12.478,88 

23. Ископ и закопавање без сахрањивања (једноделна – обична) 8.355,60 

24. Закуп гробног места на 10 година (са урачунатом накнадом за одржавање гробља) 6.762,00 

25. Закуп гробног места на 1 годину (са урачунатом накнадом за одржавање гробља) 759,00 

26. Закуп трпезарије 2.508,00 

27. Дозвола споменарима за постављање надгробне плоче (споменика) по једној плочи (споменику) 2.277,00 
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28. Ексхумација посмртних остатака после 10 година почивања 32.400,00 

29. Ексхумација посмртних остатака од 5 до 10 година почивања 36.000,00 

30. Ексхумација посмртних остатака од 1 до 5 година почивања 48.000,00 

31. Ексхумација посмртних остатака до 1 године почивања 52.800,00 

32. Интерна ексхумација посмртних остатака 8.400,00 

 
 III Цене из става II ове одлуке примењују се на Ивањичком гробљу, гробљу Мазгит и Палибрчком гробљу, 
изузев цена из тачака:  5, 6, 12. – 23. које се увећавају за 10 % уколико се услуге врше на Палибрчком гробљу. 
 

IV Цене услуга одржавања гробаља и сахрањивања увећавају се за износ ПДВ који се обрачунава по посебној 
пореској стопи од 10 %, док се цене осталих услуга увећавају за износ ПДВ који се обрачунава по општој пореској стопи 
од 20 %. 

 
 V Ова одлука се примењује од 01.01.2022.године уколико надлежни орган општине Ивањица на исту да 
сагласност.  
 

VI Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању ценовника комуналних услуга 05 Бр. 
275-03/18-02 од 20.12.2018.године, Одлука о измени ценовника комуналних услуга управљања гробљима 05 Бр.144-
09/19-01 од 27.05.2019.године и Одлука о утврђивању ценовника комуналних услуга управљања гробљима (пречишћен 
текст) 05 Бр.144-09/19-02 од 27.05.2019.године. 

 
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

                          Александар Радоњић 
 


