
 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„БЕЛИЛО“ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Трг Бранка Радичевића 1,   Сремски Карловци, tel: 021/685-3025,   faks: 021/685-3071, 

e-mail: info@jkpbelilo.co.rs ,   matični broj: 20627522, PIB 106547417 , šifra delatnosti 3811 

 

 

ЦЕНОВНИК  
 

комуналних и других услуга 

 

 

                 
 

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 домаћинству  

 
681,82 10% 750,00 

 

Цена одвожења отпада зa прaвна лица:  

 

  I Група: 

 Кројачи, обућари, златари, 

фризери, бербери, часовничари, 

модискиње, ташнари, капари, 

пушкари, гравери, оштрачи, 

хемијске чистионе, крзнари, 

фотографи, урамљивачи, 

паушално 665,15 10% 731,67 
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стаклари, ауто школе, салони 

забаве, козметичари, педикири, 

кључари, остале личне услуге, 

ветеринари, адвокати, 

туристичке агенције, агенције за 

пружање интелектуалних услуга, 

галерије, мењачнице и трафике 

непрехрамбеног типа. Услужна 

делатност сервисирање у 

домаћинству. 

 Удружења грађана 

 

(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 адекватну групу сходно 

квадратури пословног простора) 

Наведена накнада односи се на једено 

одвожење смећа недељно максимално 

1м3 . Уколико постоји потрба за 

одвозом смећа више од 1м3 недељно, 

наплата додатне количине смећа врши 

се по количини однетог смећа по цени 

од 1.100,00 динара по 1М3 

 

Цена одвожења отпада зa правна лица:  

 

    II Група : 

 

 Продаја и/или одржавање и 

поправка моторних возила, 

мотоцикала и бицикала: 

(аутомеханичар, аутоелектричар, 

аутплимар, аутолакирер, вулканизер, 

паушално 1.258,44 10% 1.384,28 



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 адекватну групу сходно 

квадратури пословног простора) 



Наведена накнада односи се на једено 

одвожење смећа недељно максимално 

1м3 . Уколико постоји потрба за 

одвозом смећа више од 1м3 недељно, 

наплата додатне количине смећа врши 

се по количини однетог смећа по цени 

од 1.100,00 динара по 1М3 

 

Цена одвожења отпада зa правна лица:  

 

    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 адекватну групу сходно 
квадратури пословног простора) 
Наведена накнада односи се на једено 
одвожење смећа недељно максимално 
1м3 . Уколико постоји потрба за 
одвозом смећа више од 1м3 недељно, 
наплата додатне количине смећа врши 
се по количини однетог смећа по цени 
од 1.100,00 динара по 1М3 

паушално 1.887,00 10% 2.075,70 



 

Цена одвожења отпада зa правна лица:  

 

   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 ( у периоду од 01.04. до 

31.10 у квадратуру објекта 

урачунава се и површина летње 

баште). 

 Трговине на мало воћем и 

поврћем 

 Трговине на мало месом и 

производима од меса 

 Здравствене ординације 

 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 

паушално 2.516,88 10% 2.768,57 



предузетници који обављају делатност 
у локалу квадратуре мање од 70м2, а 
ако је квадратура локала већа од 70м2  
прелазе у адекватну групу сходно 
квадратури пословног простора) 
Наведена накнада односи се на једено 
одвожење смећа недељно максимално 
1м3 . Уколико постоји потрба за 
одвозом смећа више од 1м3 недељно, 
наплата додатне количине смећа врши 
се по количини однетог смећа по цени 
од 1.100,00 динара по 1М3 
 

Цена одвожења отпада зa правна лица:  

 

    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 локала већа од 200м2  

прелазе у адекватну групу сходно 

квадратури пословног простора) 

Наведена накнада односи се на једено 

одвожење смећа недељно максимално 

1м3 . Уколико постоји потрба за 

одвозом смећа више од 1м3 недељно, 

наплата додатне количине смећа врши 

паушално 3.178,16 10% 3.495,98 



се по количини однетог смећа по цени 

од 1.100,00 динара по 1М3 

 

Цена одвожења отпада зa правна лица:  

 

    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 правна 

лица 

 

месечно 

м2 20,00 10% 22,00 

Правна лица свих делатности чија је 

месечна фактура нижа од паушалне 

цене I  групе плаћају цену као 

предузетници I групе 

паушално 
 

665,15 

 

10% 

 

731,67 

Правна лица 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 

 

м3 
 

1.000,00 
 

10% 
 

1.100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

Хватање и превоз паса и мачака до 

Прихватилишта 
ком 2.465,84 20% 2.959,01 

Збрињавање напуштених паса и мачака 

у Прихватилишту 

(стерилизација/кастрација напуштених 

паса и мачака са пре и пост-

оперативним током, обележавање и 

вакцинација против беснила и 

инфективних болести) 

ком 11.016,67 20% 13.220,00 

Поновно хватање, контрола и 

ревакцинација паса и мачака 
ком 2.755,42 20% 3.306,50 

Један излазак екипе на терен   916,67 20% 1.100,00 

Преузимање лешева на адреси 

власника. (Пас, мачка, свиња, коза, 

овца) 

ком 3.333,33 20% 4.000,00 

Набавка хране за псе и мачке ком 500,00 20% 600,00 

Хранидбени дан ком 1.000,00 20% 1.200,00 

 Уклањање и одвоз угинуле ситне стоке 

са јавне површине(до 20кг)  
ком 2.200,00 10% 2.420,00 

 Уклањање и одвоз угинуле крупне 

стоке са јавне површине.  
кг 130,00 10% 143,00 

Збрињавање отпада животињског 

порекла 
кг 30,00 10% 33,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Цена чишћења површина јавне намене м2 0,9 10% 0,99 

Цена прикупљања отпада на 

површинама јавне намене 
м2 0,15 10% 0,17 

Сакупљање лишћа  м2 0,8 10% 0,88 

Цена рада комуналног радника на 

послoвима одржавања чистоће 
сат 

 
500,00 

 

10% 
 

550,00 

Цена рада физичког радника сат 500,00 10% 550,00 

 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ OБЈЕКАТА 
     

Цена рада  радника на одржавању 

спортских објеката 
сат 450,00 20% 495,00 

Цена рада радника на одржавању 

редовне хигијене у објектима са 

средствима за рад и потрошним 

материјалом (хемијска средства и др.) 

м2 4,00 20% 4,80 

Цена рада радника на одржавању  

хигијене у објектима  у специфичним 

условима (након изведених завршних 

грађевинских радова и сл.) 

 

сат 600,00 20% 720,00 

Прање прозора и стаклених површина.  
м2 50,00 20% 60,00 

Цена рада радника на одржавању 

редовне хигијене у објектима јавних 

тоалета са средстввима за рад и 

потрошним материјалом (хемијска 

средства, папир и др.) 

м2 35,00 20% 42,00 

 

 

     



УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

Цена кошења траве косачицама и 

тримерима на одржаваним теренима 

висина траве до 20цм м2 4,5 10% 4,95 

Цена кошења високе траве косачицама 

и тримерима висина траве преко 20цм м2 6,00 10% 6,60 

Прикупљање и одвоз покошеног отпада м2 0,50 10%  0,55 

Орезивање живе ограде до 1,5м висине.  1м дужни 50,00 10% 55,00 

Цена крчења терена обраслог шибљем и 

дивљим растињем  тримерима и ручним 

алатом 

м2 8,00 10% 8,80 

Цена рада  радника, на одржавању 

зелених и површина под цвећем 

сат 450,00 10% 495,00 

 

ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА 

У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА 

     

Цена рада комуналног радника на 

пословима уклањања снега и леда 

 

сат 650,00 10% 715,00 

Цена рада трактора за превоз 

материјала за посипање 
сат / тури 2.500,00 10% 2.750,00 

Цена рада трактора опремљеног плугом 

за чишћење снега и расипачем соли 
сат / тура 4.500,00 10% 4.950,00 

Цена рада  комбинирке за чишћење 

снега 
сат / тура 5.500,00 10% 6.050,00 

Цена рада камиона опремљеног плугом 

за чишћење снега и расипачем соли 
сат / тура 6.500,00 10% 7.150,00 

 

 

     



 

 

ЦЕНА КОРИШЋЕЊА 

МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

Цена рада трактора за одвожење 

осталог отпада 

 

сат/тура 2.500,00 10% 2.750,00 

Цена рада  комбинирке радне машине сат 6.500,00 10% 7.150,00 

Цена рада радне машине бобкет  сат 6.500,00 10% 7.150,00 

Цена рада трактора опремљеног 

прикључним машинама (плугом, 

тањирачом, косачицом...)  

сат 4.000,00 10% 4.400,00 

Цена рада трактора са  цистерном до 5 

км 
тура 4.000,00 10% 4.400,00 

Цена рада вибро ваљка  
м2 300,00 10% 330,00 

Цена рада трактора са  цистерном од 5 

до 10 км 
тура 7.000,00 10% 7.700,00 

Цена рада камиона са платформом до 8 

метара  
сат 3.927,27 10% 4.320,00 

 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ  РАСВЕТЕ 

     

Контрола укључења и искључења 

јавног осветљења, преглед стања мреже 

са потребним интервенцијама – 

обухвата хитне интервенције и рад ноћу 

(обрачун по сату рада КВ радника 

елекроструке) 

час 2.880,00 20% 3.456,00 

Замена сијалице са материјалом ком 3.212,40 20% 3.854,88 

Системска замена сијалице  ком  2,783,40 20% 3.340,08 

Замена грла на арматури светиљке ком 900,00 20% 1.080,00 

Замена стакла светиљке са скидањем ком   1,320,00 20% 1.584,00 



разбијеног       стакла 

Монтажа комплетне светиљке са 

арматуром на стуб НН мреже 
ком 7.560,00 20% 9.072,00 

Монтажа комплетне светиљке са 

арматуром на стуб  са лиром 
ком 7.560,00 20% 9.072,00 

Демонтажа хаварисаног стуба, 

преспајање стубног места тј. довођење 

околних стубова ЈО у функционално 

стање 

ком 8.400,00 20% 10.080,00 

Замена  прикључних клемни за 

светиљку (пар) 
ком 2.880,00 20% 3.456,00 

Уградња армирано бетонског стуба 9-

11м 
кoм 35.640,00 20% 42.768,00 

Монтажа затезне спојнице на 

проводник 
ком 2.304,00 20% 2.764,80 

Замена ФРА осигурача ком   648,00 20% 777,6 

Замена  постоља ФРА осигурача ком 2.352,00 20% 2.822,40 

Замена стуба ЈО на постојећим 

анкерима 
кoм 10.800,00 20% 12.960,00 

Замена проводника на мрежи јавне 

расвете, на мрежи СКС,1  поље 
ком 13.260,00 20% 15.912,00 

Замена проводника на мрежи јавне 

расвете, на мрежи АлЧе,1  поље 
ком 12.000,00 20% 14.400,00 

Замена проводника на мрежи јавне 

расвете, на мрежи ПВЦ, 1 поље 
ком 12.000,00 20% 14.400,00 

Уградња СКС хватаљке ком   1,752,00 20%   2.102,40 

Замена изолатора на мрежи јавне 

расвете 
ком 4.800,00 20% 5.760,00 

Откривање места квара на каблу ком 7.200,00 20% 8.640,00 

Замена фото релеа ком   3.840,00 20% 4.608,00 

Шемирање разводног ормара за потребе 

манифестације 
ком 17.280,00 20% 20.736,00 

Монтажа и прикљућење разводног 

ормара за потребе манифестације (са 

демонтажом) 

ком 12.960,00 20% 15.552,00 



Демонтажа постојећег и монтажа новог 

ССРО ЈО на припремљено постоље 
ком 17.280,00 20% 20.736,00 

 Искључење билборда са мреже ком 4.320,00 20% 5.184,00 

 Уградња у земљу дрвеног стуба 

дужине 7м 
ком 26.160,00 20% 31.392,00 

Сат рада за ненормиране послове КВ 
радника 

час 1.728,00 20% 2.073,60 

Замена пригушнице у светиљци на 
стубу ЈО 

ком 2.160,00 20% 2.592,00 

Замена упаљача у светиљци на стубу ЈО ком 1,560,00 20% 1.872,00 

Уградња комплетног ССРО ЈО ком 28.800,00 20% 34.560,00 

Замена ножастих осигурача ком 1.176,00 20% 1,411,20 

Замена аутоматских осигурача ком 816,00 20% 979,20 
Ангажовање возила са хидрауличном 
платформом 

час 4.320,00 20% 5.184,00 

Монтажа кабловских папучица на крају 
жиле кабла (по стубу) 

ком 1.800,00 20% 2.160,00 

Развезивање стуба са поновним 
повезивањем 

ком 1.440,00 20% 1.728,00 

Замена поклопца на стубу ЈО ком 1.776,00 20% 2,131,20 

Монтажа спојнице на кабловима ЈО ком 6.144,00 20% 7.372,80 
Монтажа новогодишњих украса на стуб 
ЈО 

ком 4.320,00 20% 5.184,00 

     

Хитне интервенције ЕПС-а     
Интервенција на отклањању квара на 
мрежи ЈО због замршених проводника 

ком 9.860,66  
 
 

Монтажа струјних стезаљки (пар) ком 2.812,90   
Замена ножастих осигурача у ТС 20-
10/04 

ком 678,85   
Преглед мреже ЈО- ради утврђивања 
квара 

ком 5.875,28   
Сат радника за ненормиране послове 
КВ радника  

час 1.006   
Ангажовани час- камион са 
хидрауличном платформом 

час 978,05   
Мото час – камион са хидрауличном 
платформом 

час 2.713,36   

Пређени пут- камион са хидрауличном ком 77,52   



платформом  

Ревизија мреже конзума ЈО ком 2.211,82   
Ревизија блока- слободно стојећег 
ормара ЈО  

ком 1.563,82   
Замена проводника ЈО на мрежи SHS – 
1 поље   

ком 7.462,27   

Локализација деонице кабла у квару  ком 4.095,69   
Манипулација искључења или 
укључења  блока ЈО ТС 20-10/04 kw  

ком 2.274,51   
Замена проводника ЈО на мрежи ПВЦ -
1 поље  

ком 5.137,30   
Манипулација искључења или 
укључења  извода ЈО  

ком 1.638,21   

Ангажовани час Застава 10 час 116,00   

Пређени пут – Застава 10  час 47,50   

  

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 

Дневна карта за паркирање путничког 

аутомобила  
дан 166,67 20% 200,00 

Паркирање путничког аутомобила на 

привременом и повременом 

паркиралишту  за време одржавања 

манифестације 

дан 166,67 20% 200,00 

Повлашћена паркинг карта за станаре месец 166,67 20%  200,00 

Повлашћена паркинг карта за 

предузетнике и правна лица  
месец 1.416,67 20% 1.700,00 

Паркирање путничких и лако доставних 

возила на сталном паркиралишту за 

закупце продајних места на зеленој 

пијаци 

месец 166,67 20% 200 



Паркирање путничких и лаких 

доставних возила на свим 

паркиралиштима (златна картица) 

календарска година 20.000,00 20% 24.000,00 

Паркирање путничких и лаких 

доставних возила на свим 

паркиралиштима (златна картица) 

месец 2.000,00 20% 2.400,00  

Паркирање аутобуса и теретних возила 
на сталном паркиралишту 

час 166,67 20% 200,00 

Паркирање аутобуса и теретних возила 

на привременим и повременим 

паркиралиштима 

час  166,67 20% 200,00  

Паркирање аутобуса и теретних возила 

на паркиралишту са контролом уласка и 

изласка 

час 166,67 20% 200,00 

Дневна паркинг карта за паркирање 

аутобуса и теретних возила на 

паркиралишту са контролом уласка и 

изласка 

дан 500,00 20% 600,00 

Паркирање аутобуса на привременом и 

повременом паркиралишту  за време 

одржавања манифестације 

дан 500 20% 600,00 

Повлашћена паркинг карта за 

паркирање путничких и лаких 

доставних возила на посебном 

паркиралишту, ако се накнада за 

паркирање плаћа паушалном 

претплатом 

месец 5.000,00 20% 6.000,00 

Посебна паркинг карта за сва возила 

због неплаћања или прекорачења 

времена задржавања на паркиралишту  

ком 750,00 20%  900,00 

 

 

 

 

 

     



 

 

УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦОМ 

 

Накнада  за дванаест месеци 

резервације пијачних објеката 

(полутезга, корпа и плато за продају 

цвећа) 

ком 8.000,00 20% 9.600,00 

Накнада за шест месеци резервације 

пијачних објеката(полутезга, корпа и 

плато за продају цвећа) 

ком 5.166,67 20% 6.200,00 

Накнада за месечно резервисање 

пијачних објеката(полутезга, корпа и 

плато за продају цвећа) 

ком 2.500,00 20% 3.100,00 

Накнада за дневну резервацију 

пијачних објеката корисницима који 

немају годишњу резервацију 

(полутезга, корпа и плато за продају 

цвећа) 

ком 200,00 20% 240,00 

Накнада  за дванаест месеци 

коришћења пијачних објеката (киоск) 
м2 2.583,33 20% 3.200,00 

Накнада за дневно коришћење пијачних 

објеката корисницима који имају 

годишњу резервацију 

 (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  7м3  по дану   250,00 20%  300,00 

Изнајмљивање контејнера 7м3 за 

физичка лица (задржавање до 3 дана) 

Преостали износ до пуне цене од 7.700 

динара доплаћује Општина сремски 

Карловци. 

ком 1.250,00 20% 1.500,00 

Изнајмљивање контејнера 1,1м3 по дану    50,00 20%    60,00 

Чишћење Стражиловачког потока                                                  

( бетонирани део) 
по дужном метру 1.500,00 20% 1.800,00 

Чишћење бетонског канала уз Државни 

пут IIA реда број 100 
по дужном метру 1.500,00 20% 1.800,00 

Машинско чишћење атмосферских  

канала уз   Државни пут IIA реда број 

100  (Насеље Браће Дејановић, ФАМ , 

паркинг...) 

по дужном 

метру 
1.200,00 20% 1.440,00 

Чишћење осталих атмосферских канала по дужном метру   625,00 20%   750,00 

Чишћење атмосферских решетки са 

одвожењем наноса 
ком 1.500,00 20% 1.800,00 

Бетонирање након хаварија дебљине до 

10цм (без припремних радова, без 

материјала)  

 

м2 1.500,00 20% 1.800,00 

Постављање тампона –  разастирање, и 

набијање туцаника, струганог асфалта, 

шљунка. 

м2 1.500,00 20% 1.800,00 

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 агрегата од 6 kw 
час 1.000,00 20% 1.200,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад моторне дуваљке 
час 1.000,00 20% 1.200,00 

Рад моторних маказа за живу ограду 
час 1.000,00 20% 1.200,00 

Техничка подршка у аудио снимању 
седница и манифестасција по захтеву 
општине 

по седници / 
манифестацији 

2500,00 20% 3000,00 

Издавање потврда и уверења ком 583,33 20% 700,00 

 

АСФАЛТИРАЊЕ 

  

    

Ручно опсецање ивица ударних рупа и 

улегнућа секачем са вађењем 

материјала и утоваром у возило 

чишћење рупе метлом.   

1м дужни 190,00 20% 228,00 

Ручно рушење асфалтног коловоза 

крампом, вађење раскопаног 

материјала, утовар у возило. 

м2 680,00 20% 816,00 

Ручно крпљње ударних рупа и 

колотрага у већ припремљену ударну 

рупу са ваљањем уграђеног асфалта 

(без набавке асфалтне масе). 

1т 4.933,00 20% 5.919,00 

Ручно заливање праволиниских и 

тестерастих пукотина на коловозу 

ширине до 15мм и дубине до 5 цм 

хладном битуменском масом. 

1м  221,00 20% 265,20 

Употреба ваљка  час  5000,00 20% 6000,00 

Радни час физичког радника час 900,00 20% 1.080,00 



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 1577,00 20% 1.892,40 

Вертикална резервација 1 гробног 

места 
годишња 407,50 20% 489,00 

Накнада за коришћење  1 гробног 

места за време рока обавезног 

почивања 

годишња 869,17 20% 1.043,00 

Закуп уређеног гробог места са 

опсегом од бетона 

По гробном 

месту 
14.733,33 20% 17.680,00 

Израда опсега за 1 гробно место  
По гробном 

месту 
9.100,00 20% 10.920,00 

Израда опсега 2 гробна места 
По гробном 

месту 
14.300,00 20% 17.160,00 

Обнова закупа  1 гробног места годишња 869,17 20% 1.043,00 

Обнова гробнице за 2 ковчега 

 
годишња 1.740,00 20% 2.088,00 

Обнова закупа гробнице за 4 ковчега годишња 2.610,83 20% 3.133,00 

Обнова закупа гробнице за 6 ковчега годишња 3.508,33 20% 4.210,00 

Обнова закупа хоризонталне 

резервације 1 гробног места 
годишња 869,17 20% 1.043,00 

 

 

 

 

 



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 2.708,33 20% 3.250,00 

Накнада за израду споменика и 

извођење др.каменорезачких и 

занатских радова 

1 гробно место 2.708,33 20% 3.250,00 

Накнада за занатске и грађевинске 

радове за израду гробница 
1 гробно место 2.708,33 20% 3.250,00 

 

 

 

 

 

 

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 37.916,66 20% 45.500,00 

Ископ земље за гробницу 4 ковчега 56.875,00 20% 68.250,00 

Ископ земље за гробницу 6 ковчега 75.833,33 20% 91.000,00 

Изградња гробнице  2 ковчега 132.083,33 20% 158.500,00 

Изградња гробнице 4 ковчега 198.125,00 20% 237.750,00 

Изградња гробнице 6 ковчега 264.166,66 20% 317.000,00 

 

 

 

 



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 2.170,00 10% 2.387,00 

Чишћење, прање и брисање 

споменика и плоче (4xгодишње по 

1сат) 

1 гробно место 770,90 10% 848,00 

Окопавање и уређивање хумке 

(4xгодишње по 1сат) 
1 гробно место 3.082,72 10% 3.391,00 

Уређење хумке по захтеву странке 1 гробно место 2.170,00 10% 2.387,00 

 

 

 

                                                                   

                                                                   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 10.930,90 10% 12.024,00 

Ископ гроба 1 гробно место 4.368,18 10% 4.805,00 

Уређење и формирање хумке по 

сахрани 
1 гробно место 2.170,00 10% 2.387,00 

Уређивање хумке (4x у првој 

години почивања) 
1 гробно место 2.040,00 10% 2.245,00 

Уклањање венаца са гробног 

места 
1 гробно место 

 

1.485,45 
10% 1.634,00 

Коришћење капеле 1 дан 1.485,45 10% 1.634,00 

Пријем и смештај покојника у 1 дан 1.223,63 10% 1.346,00 



капелу 

Сахрана у гробницу 1 гробно место 10.930,90 10% 12.024,00 

Отварање и затварање чеоног 

улаза у гробницу 
1 гробно место 4.019,09 10% 4.422,00 

Мере заштите суседних гробних 

места и зелених површина 
1 ком. 2.132,72 10% 2.346,00 

Скидањ и враћање плоче  1 ком. 4.019,09 10% 4.422,00 

 

 

 

VI ЕКСХУМАЦИЈЕ 

 

ВРСТА УСЛУГЕ Јед.мере 
Цена без пдв-а 

 
Стопа ПДВ 

Цена са 

пдв-ом 

У првој години после сахране По особи 46.441,81 10% 51.086,00 

У другој години после сахране По особи 42.220,00 10% 46.442,00 

У трећој години после сахране  По особи 38.379,09 10% 42.217,00 

У четвртој години после сахране По особи  34.892,72 10% 38.382,00 

У петој години после сахране По особи 31.720,00 10% 34.892,00 

У шестој години после сахране  По особи  28.836,36 10% 31.720,00 

У седмој години после сахране По особи 27.058,18 10% 29.764,00 

У осмој години после сахране  По особи 25.633,63 10% 28.197,00 

У деветој години после сахране  По особи 23.889,09 10% 26.278,00 

У десетој години после сахране  По особи  120.649,09 10% 22.714,,00 

Затрпавање раке после 

ексхумације  
По особи  3.560,00 10% 3.916,00 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



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 
час 770,90 10% 848,00 

Посебне стручне услуге већег обима 

везане за сахрањивање и одржавање 

гробних места, споменика и гробница 

по захтеву странке који нису 

предвиђене овим ценовником, по 

предрачуну радова и у складу са 

Уговором са странком. 

1 сат 770,90 10% 848,00 

Коришћење расхладне коморе 1 сат 176,36 10% 194,00 

 

Издавање потврда и уверења 
ком 283,63 20% 312,00 

 

 

                               

                                                                        

 

                                                                             ДИРЕКТОР      

                                                                                      _________________________ 

                                                                                                                                        Радослав Јанковић  



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

Надзорни одбор ЈКП „Белило“ Сремски Карловци је донео одлуку о корекцији цена постојећих услуга као и увођењу 

нових ставки услуга на основу указане потребе наших корисника, како бисмо имали јасно одређене и прецизне ценe.  

 

Што се тиче основа за одређивања и корекцију постoјећих цена руководили смо се испитивањем тржишта у нашем 

ближем окружењу (комунално предузећа у ближој околини), а где то није било могуће у ширем окружењу зависно од тога ко 

има најсличнију услугу која нам је потребна за упоређивање.  

 

Један од основних разлога за корекцију цена је повећање минималне цене рада која ће од 01.01.2023. године износити 

230,00 динара.  Дошло је до драстичног поскупљења нафтних деривата као и резервних делова за механизацију и машине 

које користи  ЈКП „Белило“ Сремски Карловци. За почетак 2023. године најављено нам је повећање цене депоновања смећа 

са тренутних 500 динара по 1м3 на 650 динара по 1м3 што је повећање од 30%. Поред наведених повећања цена најављено нам 

је да ће доћи до повећања цене закупа хангара за 30% у коме се налази механизација ЈКП „Белило“ Сремски Карловци.    

 

Сходно наведеном дошло је до корекције следећих услуга: 

 

Управљање комуналним отпадом 
 

Одвожење отпада за домаћинства: У протеклом периоду дошло је до великог броја измене броја чланова домаћинстава што је 

довело до анализе стварног стања на терену. Вршењем анализе утврђено је да се број чланова по домаћинству не поклапа са 

стварним стањем на терену. Обзиром на наведено и након консултација са другим општинама које су имале исти проблем, 

дошли смо до закључка да је неопходно да се уведе наплата по домаћинству. Нова цена је формирана на основу повећања од 

30% и просечног броја чланова по домаћинству.  

 

Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
 

Чишћење површина јавне намене. Анализом трошкова који настају приликом обављања чишћења површина јавне намене као 

и учинка радника указала се потреба за корекцијом цене.  

 

Сакупљање лишћа. Повећањем минималне цене рада били смо приморани да извршимо корекцију у ценовнику за ставку 

сакупљање лишћа. 

 

 



Цена рада комуналног радника на послoвима одржавања чистоће. Повећањем минималне цене рада били смо приморани да 

извршимо корекцију за ставку рада комуналног радника на послoвима одржавања чистоће. 

 

Цена рада физичког радника. Повећањем минималне цене рада били смо приморани да извршимо корекцију за ставку рад 

физичког радника. 

 

Цена рада  радника на одржавању спортских објеката. Повећањем минималне цене рада као и повећањем цене материјала 

који се свакодневно користи приликом одржавањем објеката били смо приморани да извршимо корекцију цене. 

 

Цена рада радника на одржавању редовне хигијене у објектима са средствима за рад и потрошним материјалом (хемијска 

средства и др.). Повећањем цена средстава која се користе приликом чишћења приморани смо да извршимо корекцију цене. 

 

Цена рада радника на одржавању  хигијене у објектима  у специфичним условима (након изведених завршних грађевинских 

радова и сл.). Повећањем цена средстава која се користе приликом чишћења као и повећање цене алата приморани смо да 

извршимо корекцију цене. 

Уређивање и одржавање јавних зелених површина 

Цена кошења траве косачицама и тримерима на одржаваним теренима висина траве до 20цм. Повећањем цене горива, 

минамалне цене рада и амортизације указала се потреба за повећањем цене. 

Цена кошења високе траве косачицама и тримерима висина траве преко 20цм. Повећањем цене горива, минамалне цене рада 

и амортизације указала се потреба за повећањем цене. 

Цена крчења терена обраслог шибљем и дивљим растињем  тримерима и ручним алатом. Повећањем цене горива, минамалне 

цене рада и амортизације указала се потреба за повећањем цене. 

Цена рада  радника  на одржавању зелених и површина под цвећем. Повећањем минималне цене рада били смо приморани да 

извршимо корекцију у ценовнику за ставку рад  радника, на одржавању зелених површина под цвећем. 

Одржавање саобраћајница у зимским условима 

Цена рада комуналног радника на пословима уклањања снега и леда. Повећањем минималне цене рада били смо приморани 

да извршимо корекцију у ценовнику за ставку рад комуналног радника на пословима уклањања снега и леда. 

 



Цена рада трактора за превоз материјала за посипање. Повећањем цене горива, цене резервних делова и амортизације били 

смо приморани да извршимо корекцију цене трактора за превоз материјала за посипање. 

Цена рада трактора опремљеног плугом за чишћење снега и расипачем соли. Повећањем цене горива, цене резервних делова 

и амортизације били смо приморани да извршимо корекцију цене рада трактора опремљеног плугом за чишћење снега и 

расипачем соли. 

Цена рада  комбинирке за чишћење снега. Повећањем цене горива, цене резервних делова и амортизације били смо 

приморани да извршимо корекцију цене рада комбинирке за чишћење снега. 

Цена рада камиона опремљеног плугом за чишћење снега и расипачем соли. Повећањем цене горива, цене резервних делова 

и амортизације били смо приморани да извршимо корекцију цене рад камиона опремљеног плугом за чишћење снега и 

расипачем соли. 

Коришћење механизације за пружање комуналних услуга 

Цена рада трактора за одвожење осталог отпада. Повећањем цене горива, мазива и резервних делова указала се потреба за 

повећањем наведене ставке.  

Цена рада  комбинирке радне машине. Анализом цена наведене услуге у другим комуналним предузећима као и повећањем 

цене горива и цене резервних делова утврдили смо да је неопходна корекција цене.   

Цена рада радне машине бобкет. Повећањем цене горива, мазива и резервних делова указала се потреба за повећањем 

наведене ставке.  

Цена рада трактора са  цистерном до 5 км. Повећањем цене горива, мазива и резервних делова указала се потреба за 

повећањем наведене ставке.  

Цена рада вибро ваљка. ЈКП „Белило“ је извршило набавку ваљка, сходно томе уводимо у наплату употребу ваљка.  

Цена рада трактора са  цистерном од 5 до 10 км. Повећањем цене горива, мазива и резервних делова указала се потреба за 

повећањем наведене ставке.  

 



 

 

Oстале услуге 

Чишћење Стражиловачког потока (бетонирани део). Анализом трошкова који настају приликом обављања чишћења 

Стражиловачког потока као и учинка радника указала се потреба за корекцијом цене.  

 

Чишћење бетонског канала уз Државни пут IIA реда број 100. Анализом трошкова који настају приликом обављања чишћења 

уз државни пут IIA реда број 100 као и учинка радника указала се потреба за корекцијом цене.  

 

Обзиром да је ЈКП „Белило“ извршило набавку ваљка исти смо увели у ценовник. 

Наплата паркирања 

Анализом потреба на терену установљено је да постоји потреба за увођењем нове ставке у ценовник која ће гласити: 

Повлашћена паркинг карта за предузетнике и правна лица. 

Услуге сахрањивања и друге услуге и радови на гробљима 

Анализом ценовника у окружењу као и чињенице да је дошло до повећања минималне цене рада приморани смо да 

извршимо повећање дела ценовника који се односи на услуге сахрањивања и друге услуге и радове на гробљима у Сремским 

Карловцима.  

Повећањем дела ценовника који се односи на услуге сахрањивања и друге услуге и радове на гробљима у Сремским 

Карловцима за 30% и даље су цене најниже у односу на окружење.   

Обзиром да је ЈКП „Белило“ Сремски Карловци 2022. године купило багер комбинирку стекли су се услови за проширење 

делатности на гробљима у виду ископа и израду гробница. Сходно наведеном уведене су нове услуге ископа и израде 

гробница.   


