
3. ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 
 

Ред. 

бр. 
Назив услуге  

Цена без 

ПДВ 
Цена са ПДВ 

 Сахрањивање из мртвачнице у Кањижи   

1. 

 

Припремање (комплетирање погребног материјала) и изношење 

погребног материјала, сандука у стан умрлог, припремање 

покојника и стављање у мртвачки сандук, затварање сандука са 

комплетирањем погреб. материјала и изношење мртвачким 

колима 

3.524,77 3.877,25 

2. 

 

Постављање покојника на одар и отварање мртвачког сандука, 

покривање покровом и декорисање покрова (коришћење радних 

унохорми) 

2.024,43 2.226,87 

3. Припремање колица пред мртвачницу, затварање сандука и 

изношење покојника на колицима, изношење венаца, превоз 

покојника уз поворку до гроба, скидање покојника и венаца и 

спуштање у раку 

1.613,72 1.775,09 

 Употреба мртвачнице   

4. 

 

Употреба мртвачнице I категорије/по случају 

(са коришћењем електричне енергије и погребне музике) 
2.418,28 2.660,11 

 Остале услуге    

5. Испис имена на крст и мртвачки сандук/по случају 593,09 652,40 

6. Ископ раке и затварање за одрасле 5.765,29 6.341,82 

7. Ископ раке и затварање за децу 2.140,92 2.355,01 

8. Накнада за коришћење сале  1.152,43 1.267,67 

9. 

Накнада за коришћење сале у зимском периоду (трошкови 

загревања) 
1.596,85 1.756,73 

 Одарисање и превоз покојника   

10. Смештање покојника у сандук 2.387,64 2.626,40 

11. Коришћење расхладне коморе / по дану 1.169,32 1.286,25 

 Превоз покојника   

12. Превоз покојника до 100 km – по километру   60% од цене бензина  

13. Превоз покојника преко 100 km – по километру 50% од цене бензина   

14. 

Остале услуге приликом преузимања покојника / по радном часу 

(преузимање покојника у здравств. установи и др.) 
625,26 687,79 

 Ексхумација     

15. 

Ископ земље, вађење посмртних остатака, дезинфекција и 

затварање раке / по случају 
9.504,63 10.455,09 

16. 

Превоз покојника на друго место на истом гробљу (приликом 

ексхумације) 
708,01 778,81 

17. Превоз покојника на друго гробље (приликом ексхумације) 5.760,71 6.336,78 

18. 

Издавање потврде за случај ексхумације (да је лице сахрањено на 

гробљу, односно да је обезбеђено место за сахрану/полагање урне) 
476,62 524,28 



 Остале погребне услуге   

19. 

Ископ, рад у гробници, уношење покојника, смештај, 

дезинфекција и затварање гробнице 
8.450,26 9.295,29 

20. Уклањање венаца након истека времена пијетета 2.442,20 2.686,42 

21 Скидање и постављање бетонског поклопца / по случају 1.564,69 1.721,16 

22. Вађење леша из реке 3.458,87 3.804,76 

23. Купање покојника и облачење 2.635,91 2.899,50 

24. 

Остале услуге и интервенције (за случај саобраћајне несреће, 

самоубиства и др.) 
2.306,44 2.537,08 

25. Премештање људских остатака дубље (сасип костију) 3.458,87 3.804,76 

26. Похрањивање урне  2.500,00 2.750,00 

 Накнада за коришћење гробног места/гробнице   

27. 

Накнада за коришћење једног гробног места на период од 10 

година  
1.799,16 1.979,08 

28 

Накнада за продужење коришћења једног гробног места на период 

од 10 година 
1.152,46 1.267,71 

29 Накнада за коришћење гробнице на период од 10 година по месту 1.799,16 1.979,08 

30 

Накнада за продужење коришћења гробнице на период од 10 

година по месту 
1.152,46 1.267,71 

31 

Накнада за одржавање и одношење смећа са гробног 

места/гробнице у случају продужења коришћења гробног 

места/гробнице 

2.442,20 2.686,42 

32 

Одобрење за извођење радова (изградња гробнице, подизање 

надгробног споменика, односно другог спомен обележја, изградња 

уређених парцела, као и уклањање истих)  

1.613,74 1.775,11 

33  Закуп гробног места/гробнице на период од 10 година по месту 1799,16 1.979,08 

34 

Накнада за продужење закупа места/парцеле на период од 10 

година 
1.152,46 1.267,71 

35 Закуп касете за похрањивање урне 1.799,16 1.979,08 

 Погребне услуге ван територије општине Кањижа    

36. Превоз покојника  – по километру 60% од цене бензина 

37. Сахрањивање у гробницу (ван територије општине Кањижа) 5.748,44 6.323,28 

38. Ексхумација без материјала (ван територије општине Кањижа) 11.522,93 12.675,22 

39. 

Превоз покојника из иностранства или у иностранство – по 

километру 
60% од цене бензина 

40 Херметичко затварање лименог сандука 2.338,61 2.572,47 

 

 

 Цене се примењују почев од 1. јуна 2014. године.  
 


