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ЦЕНОВНИК  
комуналних и других услуга 

 

               важи од 01.04.2018. 

 

НАЗИВ KOMУНАЛНЕ УСЛУГЕ 
Јединица 
мере 

ЦЕНЕ без 
ПДВ-a 

Стопа 
ПДВ-а 

Цене са 
ПДВ-ом 

 
УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

 

    

 
Цена одвожења отпада за домаћинства 

 
по члану 146.33 10% 160,96 

 
Цена одвожења отпада зa приватне 
предузетнике:  
 
  I Група: 

 Кројачи, обућари, златари, фризери, 
бербери, часовничари, модискиње, 
ташнари, капари, пушкари гравери, 
оштрачи, хемијске чистионе, крзнари, 
фотографи, урамљивачи, стаклари, ауто 
школе, салони забаве, козметичари, 
педикири, кључари, ординације и остале 
личне услуге, ветеринари, адвокати, 
туристичке агенције, агенције за 
пружање интелектуалних услуга, 
галерије, мењачнице и трафике 
непрехрамбеног типа. 
 

(У прву групу спадају сви наведени 
предузетници који обављају делатност у локалу 
квадратуре мање од 12м2, а ако је квадратура 
локала већа од 12м2 прелазе у наредну групу) 

паушално 665,15 10% 731,67 

 
Цена одвожења отпада зa приватне 

паушално 1.258,44 10% 1.384,28 
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предузетнике:  
 

    II Група : 
 

 Продаја и/или одржавање и поправка 
моторних возила, мотоцикала и 
бицикала: 

(аутомеханичар, аутоелектричар, аутплимар, 
аутолакирер, вулканизер, аутоперионица и 
друго) 

 Продаја и/или одржавање и оправка 
предмета за личну употребу и за 
домаћинства 

 Продаја и/или одржавање и оправка 
пољопривредних машина и опреме 

 Продаја и/или одржавање и оправка 
биро опреме, прецизне механике и 
рачунарских система и опреме 

 Производња и/или продаја погребне 
опреме 

 Производња и/или продаја грађевинског 
материјала и опреме 

 Столари, лимари, бравари, стругари, 
каменоресци, тапетари, машинбравари, 
металостругари и  фотокопирнице 

 Трговине непрехрамбеном робом: 
бутици, књижаре,папирнице, комисиони, 
цвећаре, кућни љубимци , опрема и 
друго 

 Угостиотељске услуге типа кафеа и 
бифеа 
 

(У другу групу спадају сви наведени 
предузетници који обављају делатност у локалу 
квадратуре мање од 25м2, а ако је квадратура 
локала већа од 25м2 прелазе у наредну групу) 

 
Цена одвожења отпада зa приватне 
предузетнике:  
 

    III Група: 
 Производња и/или продаја хлеба, 

пецива и кора 
 Производња и/или продаја свежих 

колача и других производа од теста 
 Прерада и/или продаја чаја и кафе 
 Производња и/или продаја млека и 

млечних производа  
 Производња и/или продаја сладоледа 

и других смрзнутих смеса 
 

(У трећу групу спадају сви наведени 
предузетници који обављају делатност у локалу 
квадратуре мање од 50м2, а ако је квадратура 
локала већа од 50м2 прелазе у наредну групу) 

паушално 1.887,00 10% 2.075,70 



 
 

Цена одвожења отпада зa приватне 
предузетнике:  
 

   IV Група: 

 Производња и/или продаја 
прехрамбених производа и пића 

 Производња и/или продаја дуванских 
производа 

 Хотелско ресторанске услуге, пицерије , 
печењаре, хамбургерије и продавнице 
брзе хране 

 Трговине на мало воћем и поврћем 
 Трговине на мало месом и производима 

од меса 
 Трговине на мало рибом и мекушцима 
 Трговине на мало медицинским, 

фармацеутским, козметичким и 
тоалетним препаратима 

 Трговине на мало пољопривредним 
препаратима, пољопривредне апотеке 

 Производња и/или продаја здраве хране 
 Производња и/или продаја сточне хране 
 Штампарско графичарске услуге 

 
(У четврту групу спадају сви наведени 
предузетници који обављају делатност у локалу 
квадратуре мање од 70м2, а ако је квадратура 
локала већа од 70м2 прелазе у наредну групу) 
   паушално 

             
2.516,88 10% 

        
2.768,57 

 
Цена одвожења отпада зa приватне 
предузетнике:  

 
    V Група: 

 Производња и/или продаја материја 
еколошких загађивача 

 Производња и/или продаја хемикалија и 
хемијских производа 

 Производња и/или продаја моторних 
горива 

 Производња и/или продаја производа 
од гуме и од пластичних маса 
 

(У пету групу спадају сви наведени 
предузетници који обављају делатност у локалу 
квадратуре мање од 200м2, а ако је квадратура 

паушално 3.178,16 10% 3.495,98 



локала већа од 200м2 прелазе у наредну групу) 
 

 
Цена одвожења отпада зa пословне потрошаче:  
 

    VI Група: 
 Пословни потрошачи 

 

месечно             
м2 

20,00 10% 22,00 

 
Пословни потрошачи који имају више пословних 
јединица продајно услужног карактера , за сваку 
посебну пословну јединицу плаћају месечно 
паушал по врсти делатности утврђене за 
приватне предузетнике 
     

Пословни потрошачи свих делатности чија је 

месечна фактура нижа од паушалне цене I  
групе плаћају цену као предузетници I групе 

паушално 665,15 10% 731,67 

Пословни потрошачи који имају више од 2300 
м2 пословног простора плаћају паушал у износу 
од 50.000,00 

паушално 45.454,55 10% 50.000,00 

Накнада за депоновање отпада 
по издатом 

рачуну 
70,00 10% 77,00 

Цена одвожења отпада који није укључен у 
редовно 

одвожење, на територији Општине Сремски 
Kарловци 

м
3
 1.000,00 10% 1.100,00 

 
ИЗВОЗ  ФЕКАЛНИХ  ВОДА 
     

Извоз фекалних вода цистерном тура 1.500,00 10% 1.650,00 

 
ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ЗООХИГИЈЕНЕ 
     

Хватање паса луталица ком     5.000,00 20% 6.000,00 

Хранидбени дан ком 80,00 20%  96,00 

Дневно одржавање ком. дневно 50,00 20% 60,00 

Ветеринарске услуге ком. дневно 20,00 20% 24,00 

Пружање прве помоћи ком 1.000,00 20% 1.200,00 

 Уклањање са јавне површине и одвоз угинуле 
ситне стоке 

ком 2.200,00 10% 2.420,00 

 Уклањање са јавне површине и одвоз угинуле 
крупне стоке 

ком. 3.262,71 10% 3.588,98 

 
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
   

 

 

Цена чишћења површина јавне намене м
2
 0,5 10% 0,55 

Цена прикупљања отпада на површинама јавне 
намене 

м
2
 0,15 10% 0,17 

Цена рада комуналног радника на послoвима 
одржавања чистоће 

сат 300,00 10% 330,00 



 
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ OБЈЕКАТА 

     

Цена рада  радника на одржавању спортских 
објеката 

сат 240,00 20% 288,00 

Цена рада радника на одржавању редовне 
хигијене у објектима са средстввима за рад и 
потрошним материјалом (хемијска средства, 
папир и др.) 

м
2
 3,00 20% 3,60 

Цена рада радника на одржавању  хигијене у 
објектима  у специфичним условима (након 
изведених завршних грађевинских радова и сл.) 

 

сат 500,00 20% 600,00 

 
УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ 
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
     

Цена кошења траве косачицама и тримерима 
на одржаваним теренима м

2
 3,04 10%    3,34 

Цена кошења високе траве косачицама и 
тримерима на неодржаваним теренима м

2
 5,00 10% 5,50 

Прикупљање и одвоз покошеног отпада м
2
 0,50 10%    0,55 

Цена крчења терена обраслог шибљем и 
дивљим растињем  тримерима, моторним   
тестерама и ручним алатом 

м
2
 7,00 10% 7,70 

Цена рада  радника, на одржавању зелених и 
површина под цвећем 

сат 300,00 10% 330,00 

 
ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА У 
ЗИМСКИМ УСЛОВИМА 
     

Цена рада комуналног радника на пословима 
уклањања снега и леда 

сат 543,00 10% 597,30 

Цена рада трактора за превоз материјала за 
посипање 

по тури 1.500,00 10% 1.650,00 

Цена рада трактора опремљеног плугом за 
чишћење снега и расипачем соли 

сат 4.000,00 10% 4.400,00 

Цена рада  комбинирке за чишћење снега сат 5.000,00 10% 5.500,00 

Цена рада камиона опремљеног плугом за 
чишћење снега и расипачем соли 

сат 6.000,00 10% 6.600,00 

 
ЦЕНА КОРИШЋЕЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА 
ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
     

Цена рада трактора за одвожење осталог 
отпада сат/тура 1.600,00 10% 1.760,00 

Цена рада  комбинирке за одвожење осталог 
отпада 

сат 5.000,00 10% 5.500,00 

Цена рада  камиона сандучара носивости 5t за 
одвожење осталог отпада 

сат 3.500,00 10% 3.850,00 

Цена рада трактора опремљеног прикључним 
машинама (плугом, тањирачом, косачицом...)  

сат 4.000,00 10% 4.400,00 

Цена рада трактора са  цистерном сат 3.000,00 10% 3.300,00 

Цена рада камиона са платформом сат 3.200,00 10% 3.520,00 



 
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ  РАСВЕТЕ 
     

Излазак на преглед мреже јавне расвете за 
утврђивање квара 

ком 2.700,00 20% 3.240,00 

Замена сијалице ком   350,00 20%   420,00 

Замена пригушнице са припадајућим вијцима ком   450,00 20%   540,00 

Замена грла на арматури светиљке ком   450,00 20%   540,00 

Замена стакла светиљке са скидањем 
разбијеног       стакла 

ком   300,00 20%   360,00 

Монтажа комплетне светиљке са арматуром на 
стуб НН мреже 

ком 1.200,00 20% 1.440,00 

Монтажа комплетне светиљке са арматуром на 
стуб  са лиром 

ком 2.200,00 20% 2.640,00 

Замена прикључних водова од мреже до 
арматуре ком   300,00 20%   360,00 

Замена  прикључних клемни за светиљку (пар) ком   850,00 20% 1.020,00 

   Замена струјних стезаљки (пар)   ком   880,00 20% 1.056,00 

  Монтажа затезне спојнице на проводник ком 1.360,00 20% 1.632,00 

Замена ФРА осигурача ком   370,00 20%   444,00 

  Замена  постоља ФРА осигурача ком 1.240,00 20% 1.488,00 

  Тестирање исправности светиљке на стубу ком   300,00 20%   360,00 

  Замена проводника на мрежи јавне расвете, 
на мрежи СКС, поље 

ком 4.540,00 20% 5.448,00 

  Замена проводника на мрежи јавне расвете, 
на мрежи АлЧе, поље 

ком 3.800,00 20% 4,560,00 

  Замена проводника на мрежи јавне расвете, 
на мрежи ПВЦ, поље 

ком 3.100,00 20% 3.720,00 

  Уградња СКС хватаљке ком   120,00 20%   164,00 

  Замена изолатора на мрежи јавне расвете ком 2.860,00 20% 3.432,00 

  Откривање места квара на каблу ком 4.640,00 20% 5.568,00 

  Замена фото релеа ком   880,00 20% 1.056,00 

  Шемирање разводног ормара за потребе 
манифестације 

ком 4.800,00 20% 5.760,00 

   Монтажа и прикљућење разводног ормара за 
потребе манифестације 

ком 3.700,00 20% 4.440,00 

  Демонтажа разводног ормара ком 1.000,00 20% 1.200,00 

  Искључење билборда са мреже ком 2.650,00 20% 3.180,00 

  Уградња у земљу дрвеног стуба дужине 7м ком 1.650,00 20% 1.980,00 

Сат рада за ненормиране послове КВ радника час 1.200,00 20% 1.440,00 
  
НАПЛАТА  ПАРКИРАЊА 
     
 
 
 
 
 

Паркирање путничког аутомобила на сталном 
паркиралишту 

час 37,50 20% 45,00 

Паркирање путничког аутомобила на 
паркиралишту са контролом уласка и изласка 

час 37,50 20% 45,00 

Паркирање путничког аутомобила на 
привременом и повременом паркиралишту  за 
време одржавања манифестације 

дан 166,67 20% 200,00 

Паркирање аутобуса на привременом и дан 333,33 20% 400,00 



повременом паркиралишту  за време 
одржавања манифестације 

Дневна карта за паркирање путничког 
аутомобила  
 

дан 166,67 20% 200,00 

Дневна карта за паркирање туристичких 
аутобуса  
 

дан 333,33 20% 400,00 

Паркирање путничког аутомобила на посебном 
паркиралишту, ако се накнада за паркирање 
плаћа паушалном претплатом 

месец    2.500,00 20%   3.000,00 

Паркирање путничког аутомобила за станаре са 
повлашћеном паркинг картом 

месец 166,67 20%  200,00 

За посебну паркинг карту за неплаћање или 
прекорачење времена задржавања на 
паркиралишту 

 500,00 20%  600,00 

 
УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦОМ 
     

Почетна накнада  за дванаест месеци 
коришћења пијачних објеката (полутезга, корпа 
и плато за продају цвећа) ком 8.000,00 20% 9.600,00 
Почетна накнада за шест месеци коришћења 
пијачних објеката(полутезга, корпа и плато за 
продају цвећа) ком 5.166,67 20% 6.200,00 
Почетна накнада  за дванаест месеци 
коришћења пијачних објеката (киоск) м

2 2.666,67 20% 3.200,00 
Накнада за дневно коришћење пијачних 
објеката (полутезга, корпа и плато за продају 
цвећа) ком     100,00 20%  120,00 

Накнада за дневну продају из камиона средом и 
суботом 

ком     500,00 20%   600,00 

Накнада за дневну продају из камиона 
понедељком, уторком,четврком, петком и 
недељом 

ком 200.00 20%   240.00 

 
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 
     

Изнајмљивање контејнера  5м3  и 8м3 по дану   250,00 20%  300,00 

Изнајмљивање контејнера 1,1м3 по дану     50,00 20%    60,00 
Чишћење Стражиловачког потока                                                  
( бетонирани део) 

по м дужном 1.000,00 20% 1.200,00 

Чишћење бетонског канала уз Државни пут IIA 
реда број 100 

по м дужном 1.000,00 20% 1.200,00 

Машинско чишћење атмосферских  канала уз   
Државни пут IIA реда број 100  (Насеље Браће 
Дејановић, ФАМ , паркинг...) 

по м дужном 1.200,00 20% 1.440,00 

Чишћење осталих атмосферских канала по м дужном   500,00 20%   600,00 

Чишћење атмосферских решетки са 
одвожењем наноса 

ком 1.500,00 20% 1.800,00 

Бетонирање након хаварија м
2
 1.260,00 20% 1.512,00 

Постављање  саобраћајних знакова ком 1.500,00 20% 1.800,00 

Сат рада за ненормиране послове КВ бравара час 1.200,00 20% 1.440,00 

Рад моторне тестере час 800,00 20% 960,00 



Рад моторног тримера за кошење час 800,00 20% 960,00 

Рад моторне пумпе за воду час 800,00 20% 960,00 

Рад моторних маказа за живу ограду час 800,00 20% 960,00 

Техничка подршка у аудио снимању седница и 
манифестасција по захтеву општине 

по седници / 
манифестацији 2500,00 20% 3000,00 

Издавање потврда и уверења ком   583,00 20%   700,00 

 

ЦЕНОВНИК 
ЗА УСЛУГЕ САХРАЊИВАЊА И ДРУГЕ УСЛУГЕ И РАДОВЕ 

НА ГРОБЉИМА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 

I ЗАКУП И ОБНОВА ГРОБНОГ МЕСТА 
 

ВРСТА УСЛУГЕ Јед.мере 
Цена без 

пдв-а 
 

Стопа 
ПДВ 

Цена са 
пдв-ом 

Хоризонтална резервација 1 гробног места годишња 1.213,33 20% 1.456,00 

Вертикална резервација 1 гробног места годишња 313,33 20% 376,00 

Накнада за коришћење  1 гробног места за време 
рока обавезног почивања 

годишња 668,33 20% 802,00 

Закуп уређеног гробног места са опсегом од 
бетона 

по 
гр.месту 11.330,00 20% 13.600,00 

Израда опсега за 1 гробно место 
по гр. 
месту 7.000.00 20% 8.400,00 

Израда опсега за 2 гробна места 
по гр. 
месту 11.000,00 20% 13.200,00 

Обнова закупа  1 гробног места годишња 668,33 20% 802,00 

Обнова закупа гробнице за 2 ковчега годишња 1.338,33 20% 1.606,00 

Обнова закупа гробнице за 4 ковчега годишња 2.008,33 20% 2.410,00 

Обнова закупа гробнице за 6 ковчега годишња 1.698,33 20% 3.238,00 

Обнова закупа хоризонталне резервације 1 
гробног места 

годишња 668,33 20% 802,00 

 
II НАКНАДЕ ЗА УЛАЗАК У ГРОБЉЕ И ИЗВОЂЕЊЕ 

 КАМЕНОРЕЗАЧКИХ И ДРУГИХ РАДОВА 
 

ВРСТА УСЛУГЕ Јед.мере Цена без 
пдв-а 

 

Стопа 
ПДВ 

Цена са  
пдв-ом 

Накнада за радове на изради опсега 1 гробно 
место 

2.083,33 20% 2.500,00 

Накнада за израду споменика и извођење 
др.каменорезачких и занатских радова 

1 гробно 
место 

2.083,33 20% 2.500,00 

Накнада за занатске и грађевинске радове за 
израду гробница 

1 гробно 
место 

2.083,33 20% 2.500,00 

 



III ИСКОПИ ЗЕМЉЕ ЗА ИЗРАДУ ГРОБНИЦА 
 

ВРСТА УСЛУГЕ Јед.мере 
Цена без 

пдв-а 
 

Стопа 
ПДВ 

Цена са 
пдв-ом 

Ископ земље за гробницу 2 ковчега 29.166,67 20% 35.000,00 

Ископ земље за гробницу 4 ковчега 43.750,00 20% 52.500,00 

Ископ земље за гробницу 6 ковчега 58.333,33 20% 70.000,00 

 

IV ОДРЖАВАЊЕ ГРОБНОГ МЕСТА 
 

ВРСТА УСЛУГЕ Јед.мере 
Цена без 

пдв-а 
 

Стопа 
ПДВ 

Цена са 
пдв-ом 

Уређивање хумке после сахране по истеку 40 
дана почивања 

1 гробно 
место 

1.669,09 10% 1.836,00 

Чишћење, прање и брисање споменика и плоче 
(4xгодишње по 1сат) 

1 гробно 
место 

592,73 10% 652,00 

Окопавање и уређивање хумке (4xгодишње по 
1сат) 

1 гробно 
место 

2.370,91 10% 2.608,00 

Уређење хумке по захтеву странке 
1 гробно 

место 
1.669,09 10% 1.836,00 

 

V УСЛУГЕ У ВЕЗИ САХРАЊИВАЊА 
 

ВРСТА УСЛУГЕ Јед.мере 
Цена без 

пдв-а 
 

Стопа 
ПДВ 

Цена са 
пдв-ом 

Сахрањивање у гроб 
1 гробно 

место 
8.408,18 10% 9.249,00 

Ископ гроба 
1 гробно 

место 
3.360,00 10% 3.696,00 

Уређење и формирање хумке по сахрани 
1 гробно 

место 
1.669,09 10% 1.836,00 

Уређивање хумке (4x у првој години почивања) 
1 гробно 

место 
1.570,00 10% 1.727,00 

Уклањање венаца са гробног места 
1 гробно 

место 
1.142,73 10% 1.257,00 

Коришћење капеле 1 дан 1.142,73 10% 1.257,00 

Пријем и смештај покојника у капелу 1 дан 940,91 10% 1.035,00 

Сахрана у гробницу 
1 гробно 

место 
8.408,18 10% 9.249,00 

Отварање и затварање чеоног улаза у гробницу 
1 гробно 

место 
3.091,82 10% 3.401,00 



Отварање вертикалног  улаза у гробницу 
1 гробно 

место 
3.091,82 10% 3.401,00 

Отварање и затварање бочног улаза у гробницу 
1 гробно 

место 
3.091,82 10% 3.401,00 

Мере заштите суседних гробних места и 
зелених површина 

1 ком. 1.640,00 10% 1.804,00 

 

VI ЕКСХУМАЦИЈЕ 
 

ВРСТА УСЛУГЕ Јед.мере 
Цена без 

пдв-а 
 

Стопа 
ПДВ 

Цена са 
пдв-ом 

У првој години после сахране По особи 35.724,04 10% 39.296,44 

У другој години после сахране По особи      32.476,40 10% 35.724,04 

У трећој години после сахране По особи 29.524,00 10% 32.474,00 

У четвртој години после сахране По особи 26.840,00 10% 29.524,00 

У петој години после сахране По особи 24.400,00 10% 26.840,00 

У шестој години после сахране По особи 22.181,82 10% 24.400,00 

У седмој години после сахране По особи 20.813,64 10% 22.895,00 

У осмој години после сахране По особи 19.718,18 10% 21.690,00 

У деветој години после сахране По особи 18.348,18 10% 20.183,00 

У десетој години после сахране По особи 15.883,64 10% 17.472,00 

Затрпавање раке после ексхумације По особи 2.738,18 10% 3.012,00 

 

VII ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 
 

ВРСТА УСЛУГЕ Јед.мере 
Цена без пдв-а 

 
Стопа 
ПДВ 

Цена са 
пдв-ом 

Разне врсте мањих услуга које се нису могле 
предвидети 

1 гробно 
место 

592,73 10% 652,00 

Посебне стручне услуге већег обима везане 
за сахрањивање и одржавање гробних 
места, споменика и гробница по захтеву 
странке које нису предвиђене овим 
ценовником, по предрачуну радова и у 
складу са Уговором са странком 

1 сат 592,73 10% 652,00 

Коришћење расхладне коморе 1 сат 135,45 10% 149,00 

Припрема возила и преузимање покојника по услуг. 1.509,26 10% 1.660,00 

Превоз посмртних остатака по км 92,59 10% 102,00 

Израда посмртних листа ком 27,5 20% 33,00 
 

  Издавање потврда и уверења ком 200,00 20% 240,00 

                                                                                                                    

 


