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У В О Д

Методологија утврђивања цена неопходних погребних услуга, дефинише цену 
услуге сахрањивања као кумулативни износ трошкова по јединици услуге,економски 
оправданих, која омогућава квалитетно и ефикасно обављање послова.

* ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквири методологије утврђивања цена неопходних погребних услуга 
су  Закон  о  комуналним делатностима,  Закон  о  јавним  предузећима и  обављању 
делатности од општег интереса и Градска Одлука о комуналним делатностима.

* МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАЧУНАВАЊА ЦЕНЕ КОШТАЊА
  НЕОПХОДНИХ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

Полазећи од делатности пружања неопходних погребних услуга,  важности за 
кориснике, модел цене се базира на свеобухватним елементима улазних параметара 
на основу билансних показатеља трошкова и норматива утрошка времена.

Методологијом се утврђују посебне цене услуга према врсти сахране и то:
      - цене услуга сахране по нормативима машинског ископа у новом гробном месту
     - цена услуга сахране по нормативима ручног ископа гробног места у постојећем 
уређеном гробном месту

Утврђивање  цена  услуге  машинског  и  цене  ручног  ископа  гробног  места 
условила је технологија рада, која подразумева различито ангажовање радне снаге, 
материјала и опреме у зависности од врсте радова.
 

* Поступак методологије цене услуга подразумева следећу процедуру:
1. утврђивање цене коштања  норме радног часа за утрошену радну снагу по 

квалификацијама,
2. утврђивање цене коштања применом норматива утрошка времена.

     
 *  ЦЕНЕ НЕОПХОДНИХ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА У ПРИМЕНИ

Цене  неопходних  погребних  услуга  које  су  тренутно  у  примени,  су  цене  које  су 
утврђене  Програмом  пословања  за   2011  годину  и  базиране  на  калкулативним 
елементима  и  параметрима  из  пројекције   о  Буџету,  фискалној  и  монетарној 
политици Владе Р.С.за ову годиону.
У  анализи  цена  неопходних   погребнихн  услуга  за  2013  годину.  коришћени  су 
показатељи раста зарада, раста инфлације,  мерене индексом појтрошачких цена, 
индексом  раста цене енергената.

2.
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Базни елементи калкулације цене коштања услуга своде се кумулативно на примени 
четри параметра за период од 01.01.2011. до 31.12..2012. године и то:

 * Зараде радника,
 * Трошкови материјала, 
 * Трошкови енергената (гориво ,мазиво,ел.енергија) и
 *  Остали трошкови 

 *ЗАРАДЕ 

а. Град Ниш
    

Децембар Годишњи просек

2010 бруто 47469 40330
нето 34201 29132

2011
бруто 53104 46211
нето 38210 33275

2012
бруто 56378 49597
нето 40664 35765

9. Индекс раста зарада  Град Ниш 12.2011/2010.год.                                         11.87% 

10.Индекс раста зарада, Град Ниш 12.2012/12.2011.год.                                    6,16%

11.Кумулативни индекс  раста зарада Град Ниш  12.2012/12.2010 год.             18,77%

 * ИНДЕКСИ РАСТА ЦЕНА ОСТАЛИХ ПАРАМЕТАРА

7.Инфлација мерена  индексом потрошачких цена  12.2011                              7,00%

8.Инфлација мерена  индексом потрошачких цена  12.2012                            12,02%
                                                                                                                      
9.Индекс раста цена течних горива и мазива 2012/2011             23,40 % 

   
10.Индекс раста енергије 2011/2012        9,20% 

3.
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*Примена  појединих критеријума и њихов  утицај  на висину цена у 2013 год.
а)     Утврђивање цене коштања радне снаге по часу за  2013 годину на бази  
зараде:Просечна бруто  зарада на територији Града Ниша за  2012 год.

Просечна  бруто  зарада за 2012 год: 49.597,00 : 1,46 х 0,90 = 30.573,00 динара
 

Р.
бр Назив

НК
кое.=1,42

ПК
кое.= 1,71

КВ
кое.=1,90

ССС
кое.=2,13

ВКВ
кое.=2,32

ВШС
кое.=2,61

ВСС
кое.=3,32

1.
Зарада
(Бруто I)

43.414,00 52.280,00 58.089,00 65.120,00 70.929,00 79.795,00 101.502,00

2.

Доприноси
на терет
послодавца
17,90 %

7.771,00 9.358,00 10.398,00 11.656,00 12.696,00 14.283,00 18.169,00

3.
Свега Бруто
зараде II

51.185,00 61.638,00 68.487,00 76.776,00 83.625,00 94.078,00 119.671,00

4.

Коефицијент
учешћа
осталих
трошкова

2,0336 2,0336 2,0336 2,0336 2.0336 2,0336 2,0336

5.
Укупна цена
(3 х 4)

104.090,00 125.347,00 139.275,00 156.132,00 170.060,00 191.317,00 243.363,00

6.
Месечни
фонд сати

174 174 174 174 174 174 174

7.
Цена по сату
(5 : 6)

598,00 720,00 800,00 897,00 977,00 1.099,00 1.399,00

НАПОМЕНА: - Просечна бруто зарада по запосленом Град Ниш је 49.597,00 дин
    за 2012 годину.
  - Коефицијент просечне сложености, одговорности, услова рада
    и стручне спреме је 1,46
  - Корективни фактор умањења просечне зараде на име евентуалних
    смањења зарада будућег периода (10 %)
    (1,00 х 10 % : 100 = 0,90)

4.
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2. УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА УСЛУГЕ ПРЕМА
    НОРМАТИВИМА УТРОШКА РАДА

2.1  ЦЕНЕ САХРАНЕ ПО НОРМАТИВИМА
МАШИНСКИ ИСКОП

Р. 
бр.

О П И С
Квали-

фикација
Време
рада

Цена по
јединици

Износ

  1.
Уређење документације и одређивање
гробног места

ССС 0,50 897,00 448,00

  2.
Полагање сандука са покојником
на одар

НК 0,25 598,00 149,00

  3. Декорација капеле
НК 0,50 598,00 299,00

  4. Аранж. приспелог цвећа
НК 0,25 598,00 149,00

  5.
Чишћење капеле по завршетку
испраћаја

НК 1,129 598,00 675,00

  6.
Отварање капеле, гашење и 
уклањање свећа и преглед капеле

НК 0,25 598,00 149,00

  7. Припрема за погреб
НК 5 598,00 2.990,00

  8. Текуће чишћење одеће и обуће
НК 1 598,00 598,00

  9. Ископ гробног места - МАШИНСКИ
0,50 3.754,00 1.877,00

10.
Дорада гробног места након маш.
ископа и ручно засипање земље
у растреситом стању

НК 1,5 598,00 897,00

11.
Обликовање хумке, аранжирање цвећа
и постављање надгробног знака

НК 0,50 598,00 299,00

УКУПНА ЦЕНА САХРАНЕ : 8.530,00

Нормативи  потребног  времена  рада  утврђени  су  на  основу  техничко 
технолошке опремљености сектора, захтева послова према позицијама, сагледано 
(мерено)  кроз  опште  грађевинске  норме  у  позицијама  које  одговарају  овој  врсти 
послова.

5.
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2.2  ЦЕНЕ САХРАНЕ ПО НОРМАТИВИМА
РУЧНИ ИСКОП

Р. 
бр.

О П И С
Квали-

фикација
Време
рада

Цена по
јединици

Износ

  1.
Уређење документације и одређивање
гробног места

ССС 0,50 897,00 448,00

  2.
Полагање сандука са покојником
на одар

НК 0,25 598,00 149,00

  3. Декорација капеле
НК 0,50 598,00 299,00

  4. Аранж. приспелог цвећа
НК 0,25 598,00 149,00

  5.
Чишћење капеле по завршетку
испраћаја

НК 1,129 598,00 675,00

  6.
Отварање капеле, гашење и уклањање
свећа и преглед капеле

НК 0,25 598,00 149,00

  7. Припрема за погреб
НК 5 598,00 2.989,00

  8. Текуће чишћење одеће и обуће
НК 2 598,00 1.196,00

  9.
Припрема и превоз алата, заштитне
опреме и средстава за заштиту
суседних гробова

НК 0,25 598,00 149,00

10.
Заштита суседних гробних споменика и
надгробне галантерије

НК 2 598,00 1.196,00

11. Ископ гробног места
НК 11 598,00 6.578,00

12. 
Одвоз алата и заштитне опреме са
гробног места

НК 0,389 598,00 233,00

13.
Ручно засипање земље у растреситом
стању код ручног ископа

НК 3 598,00 1.794,00

14.
Обликовање хумке, аранжирање цвећа
и постављање надгробног знака

НК 0,50 598,00 299,00

15. Одвоз алата и заштитне опреме
НК 0,50 598,00 299,00

УКУПНА ЦЕНА САХРАНЕ: 16.602,00

6.
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3. УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА ПО
    ЕЛЕМЕНТИМА ТРОШКОВА

3.1  ЕЛЕМЕНТИ ЦЕНЕ КОШТАЊА САХРАНЕ ПО НОРМАТИВИМА
МАШИНСКОГ ИСКОПА

Р.
б
р.

Елементи за
утврђивање цена

 План.прих 
од 

трош.сахр.

Трошкови
по јед.

%
учешћа

Коеф. утицаја
на раст цена

1.
Зараде радника на директним
пословима 2.773.537,00 3.322,00 38,95 0,39

2.
Зараде  осталих  радника  у 
процесу
рада и управе

1.601.459,00 1.918,00 22,49 0,22

3.
Материјални трошкови
(трош. сиров. материјала) 823.873,00 987,00 11,57 0,11

4.
Трошкови енергената
(гориво, мазива, ел.енергија)

686.442,00
823,00   9,64 0,10

5. Амортизација 274.149,00 328,00   3,85 0,04

6. Резервни делови 549.723,00 659,00   7,72 0,08

7.
Остали трошкови (осигурање,
трошкови  платног  промета, 
сервиси)

411.580,00 493,00   5,78 0,06

7.120.763,00 8.530,00 100 1,00

3.2  ЕЛЕМЕНТИ ЦЕНЕ КОШТАЊА САХРАНЕ ПО НОРМАТИВИМА
РУЧНОГ ИСКОПА

Р.
б
р.

Елементи за
утврђивање цена

 План.прих 
од трош.сахр

Трошкови
по јед.

%
учешћа

Коеф. утицаја
на раст цена

1.
Зараде радника на директним
пословима

   6.113.437,00
7.321,00 44,10 0,44

2.
Зараде  осталих  радника  у 
процесу
рада и управе

   3.590.431,00 4.300,00 25,90 0,26

3.
Материјални трошкови
(трош. сиров. материјала)

   2.218.027,00 2.656,00 16,00 0,16

4.
Трошкови енергената
(гориво, мазива, ел.енергија)

      734.721.00 880,00   5,30 0,05

5. Амортизација       374.292,00 448,00   2,70 0,03

6. Трошкови резервних делова       499.057,00 598,00   3,60 0,04

7.
Остали трошкови (осигурање,
трошкови  платног  промета, 
сервиси)

      332.705,00 399,00   2,40 0,20

Планирани приходи 13.862.670,00 16.602,00 100 1,00

7.
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Укупно процењени број сахрана на годишњем нивоу износи 1.670 сахрана:
 од чега  је 835 сахрана ручним и 835 сахрана машинским путем.
Планирана вреднст прихода на бази утврђених цена из датих  прегледа  износи:
 -  Приход по основу сахрана машинским ископом изн.                      7.122.550,00 дин.
 -  Приход по основу сахрана руч. ископом износи                            13.862.670,00 дин
 -Структура  трошкова  сахране  по  калкулативним  елементима  презентовани  су  у 
предходним табелама.

Образложење:

Цене неопходних услуга  сахране из 2011 год. које се примењују износе:

 - цене трошкова сахране маш.ископ                                                   7.632,00 дин.
 - цене трошкова сахране ручни ископ                                               14.595,00 дин

*  Цене  неопходних  погребних  услуга  сахране   предложене  Програмом 
пословања за 2013 год. износе:
- цене трошкова сахране маш.ископ                                                    8.319,00 дин.
 - цене трошкова сахране ручни ископ                                               15.908,00 дин
 
* Цене трошкова одржавања гробног места

8.
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Анализа цене одржавања гробаља Ново гробље и Бубањ
Укупна површина гробних места за кошење                                    106 640 м2
Укупна површина гробних места за чишћење и праж.канти            210 000 м2

9.

1 Вредност радова на једном третману  кошења на укупној површини:

ОПИС
бр. бр. бр. јед.

УКУПНО
дана изв. сати цена

1 Рад леђне косачице 23 6 7 964,42 931.629,72
2 Сакупљање после леђне 23 6 8 568,21 627.303,84
3 Сакупљње на веће гомиле и изн. 23 3 8 568,21 313.651,92
3 Рад трактора 23 1 8 1377,06 253.379,04

4 Рад радника на утовару трактора 23 2 8 568,21 209.101,28
                                                                                              УКУПНО : 2.335.065,80
ЧЕТРИ ТРЕТМАНА КОШЕЊА ЈЕ: 9.340.263,20

ОПИС
бр. бр. бр. јед.

УКУПНО
тура дана кош. цена

1 Коришћење градске депоније 4 23 4 974,42 358.586,56

УКУПНО КОШЕЊЕ  И КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ: 9.698.849,76

2 Вредност радова на чишћењу гробних места и пражњењу канти током 
месеца:

ОПИС
бр. бр. бр. јед.

УКУПНО
дана изв. сати цена

1 Рад радника на чишћењу и праж. 30 6 8 568,21 818.222,40
2 Рад трактора на одвозу смећа 30 1 2,4 1377,06 99.574,19

                                                                                              УКУПНО : 917.796,59
ГОДИШЊЕ ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЖЊЕЊЕ КАНТИ  ЈЕ: 11.013.559,04

ОПИС
бр. бр. бр. јед.

УКУПНО
тура дана мес. цена

1 Коришћење градске депоније 1 30 12 974,42 350.791,20

11.364.350,24

УКУПНО ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ (1+2): 21.063.200,00

УКУПАН ИЗНОС ОДРЖАВАЊА број једногробних    год вредност одржав.

         места       једногробног места
21.063.200,00           46. 600

УКУПНО(годишње чишћење,праж. канти и кориш. Град. Депоније)

               452,00
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* Цена трошкова закупа гробног места 

Анализа цена за закуп на Новом гробљу

1.Трошкови физичког обезбеђенја на Новом гробљу

Опис Број извршиоца 
на дан

Број 
сати

Јединична 
 цена рада н/ч

Укупно

1. Рад радника на 
обезбеђењу гробља

4 8 568.21 18.183,00

На годишњем нивоу:     365х 18.183,00 = 6.636.693,00

2. Трошкови потрошње струје на Новом гробљу:
Од укупне потрошње струје на Новом гробљу  30% је за потребе јавне потрошње:
Потрошња за 2012 је 1.026.274.93 па је Трошак на годишњем нивоу 307.882.45 дин.

3. Трошкови потрошње воде на Новом гробљу  од укупне потрошње воде на 
Новом гробљу 80% је за утрошак воде на 11 чесама распоређених на Новом 
гробљу.

Укупна потрошња воде за 2012 годину је 624.619.00 па је трошак на годишњем нивоу 
499.695.20 дин.

4. Остали трошкови (сагласности,дозволе,пројекти,и остало )  384.530,00 дин

5. Укупна вредност  закупа на Новом гробљу

Укупан износ закупа 
(1+2+3+4)

Број гробних места Вредност закупа 
(динара)

7.828.800.00 46.600 168.00

10.
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*  Упоредни  показатељи  утицаја   динамике  цена  применом  појединих 
критеријумима 

Р.бр       Врста услуге Цена из 
2011 
базна 
цена

Цене  по  
Програм.
2013 год.

Цене на 
бази 
кал.ел.
по табел.

Цена на  
бази 
оств.инф
*

Цена на 
бази раста 
зар. Г.Ниш
*

  Цене трош.сах.маш.иск.     7.632,00     8.319,00    8.530,00       8.983,00          9.064,00

  Цене трош.сах.руч.иск.   14.595,00   15.908,00  16.602,00     17.178,00        17.344,00

   Закуп за гр.место.        140,00        168,00       168,00         165,00            166,00

   Одржавање        377,00        452,00       452,00          444,00            448

* Цене на бази инфлације мерене потрошачких ценама узети су параметри и то:
 - остварена инфлација  од 12,20% децембар 2012 год.
 - пројектована инфлација од 5,5% за 2013 год.
 
*Цене на бази  раста  бруто зарада Града Ниша узет је кумулативни индекс раста 
истих од 18,77% као  упоредни податак  за  12.2012/12.2010 год. обзиром на период 
примене постојећих цена.
На  основу  упоредних  показатеља  може  се  закључити  да  предложене  цене 
неопходних погребних услуга из Програма пословања за 2013 год. на које је дата 
сагласност од стране Скупштине Града Ниша су реалне обзиром да су  ниже код 
примене појединих параметара што се из табеле може јасно  видети.
Сматрамо да ће и надлежни орган у конкретном случају Градско веће Града Ниша 
по  разматрању  свих  релавантних  података  код  утрђивања  цена  неопходних 
погребних услуга дати сагласност за њихову коначну примену.

                                                                                           Д и р е к т о р  
                                                                            
                                                                        Бранимир Јездимировић дипл.инг.маш
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Брoj  1540/2013-09
Ниш,  08.04.2013. год.

 
На основу члана 10.  Одлуке о организацији градских управа Града Ниша 

(''Службени лист Града Ниша'', број 4/2010-пречишћен текст, 25/2010 и 67/2012) 
и  члана 37. Одлуке о комуналним делатностима (''Службени лист Града Ниша'', 
број  32/2007-пречишћен  текст, 40/2007,   11/2009  и   66/2010)  Управа  за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај даје следеће:

 
М И Ш Љ Е Њ Е

на одлуку Управног одбора ЈКП "Горица'' Ниш
о утврђивању цена неопходних погребних услуга

Управни одбор  ЈКП "Горица"  Ниш је  Одлуком број  број  1-611/4-1  од 
08.02.2013. године утврдио цене неопходних погребних услуга и исту доставио 
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на  разматрање и даљи 
поступак.  Правни основ за  доношење предметне одлуке садржан је  у  члану 
60. Закона  о  јавним  предузећима  ("Службени  гласник  РС",  број  119/2012), 
члану 28.  Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'',  број 
88/2011)  и  члану  27. Одлуке о комуналним делатностима (''Службени лист 
града Ниша'', број 32/2007-пречишћен текст, 40/2007, 11/2009 и и  66/2010).  

Управа  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај,  као  ресорна 
управа  за  давање  мишљења  у  оквиру  надлежности  за  вршење  надзора  над 
законитошћу рада јавних комуналних предузећа, разматрала је исту и утврдила 
следеће чињенично стање:          

Важеће  цене  неопходних  погребних  услуга утврђене  су  Одлуком 
Управног одбора ЈКП „Горица“ Ниш  број 1-2453/1 од 24.05.2011. године, на 
коју је Градско веће Града Ниша дало сагласност решењем број 985-10/2011-03 
од 24.11.2011. године, у следећем износу:

1. трошкови  сахране  у  ново  гробно  место  (машински 
ископ)................................................................................. 7.632,00 динара,

2. трошкови  сахрана  у  постојеће  гробно  место  (ручни 
ископ).............................................................................. 14.595,00 динара,

3. трошкови закупа за 1 годину............................................ 140,00 динара,
4. трошкови одржавања за 1 годину...................................... 377,00 динара,
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Управни  одбор  ЈКП  "Горица"  Ниш  је  Одлуком  број  број  1-611/4-1  од 
08.02.2013. године, утврдио нове цене неопходних погребних услуга:

1. трошкови  сахране  у  ново  гробно  место  (машински 
ископ)................................................................................. 8.319,00динара,

4. трошкови  сахрана  у  постојеће  гробно  место  (ручни 
ископ).............................................................................. 15.908,00 динара,

2. трошкови закупа за 1 годину............................................ 168,00 динара,
3. трошкови одржавања за 1 годину...................................... 452,00динара,

Цене  трошкова  сахране  увећавају  се  за  9%,  што  представља  само 
усаглашавање са пројектованим процентом инфлације за 2012. и 2013. годину.

Цене  трошкова  закупа  и  одржавања  за  једногроб,  за  период  од  једне 
године, увећавају се за 20% у односу на важеће цене, у складу са потребама 
адекватног  одржавања  гробаља  у  употреби  (укупна  површина  гробаља  у 
употреби је 70 хектара, трошкови коришћења воде на једанаест точећих места, 
одлагања  смећа  на  градску  депонију,  санација  терена,  обезбеђење  објеката, 
чишћење  стаза  итд.),  за  шта  је  потребно  ангажовање  најмање  двадесет  пет 
радника,  као и потребне опреме и материјала (косачице, шишалице, трактор, 
тестере итд.)

У образложењу достављене одлуке, наводи се да је износ цена одређен 
према  економским  принципима,  као  и  да  обезбеђује  покриће  уложених 
средстава и евентуални добитак ЈКП „Горица“ Ниш.

Имајући у виду наведено, Управа за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај, израдила је ово мишљење.

НАЧЕЛНИК 

Миодраг Брешковић
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