
Врз основа на член 19 од Законот за јавни претпријатија и член 19 од Статутот на 
ЈП "Градски Гробишта" Охрид, Управниот Одбор на ЈП "Градски Гробишта" Охрид ја донесе 
следната

ОДЛУКА

За утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП "Градски 
Гробишта"Охрид

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува висината на  надоместокот на  услугите кои ги врши ЈП "Градски 
Гробишта" - Охрид. 
 1.Надоместок за доделување на гробно  место
                                             

Член 2

Надоместокот за извршена услуга - доделување на гробно место се утврдува во зависност од 
распоредот на гробните   парцели и тоа:
        - за гробно поле Х1 парцела од    01  -  08 --------   46.000,оо денари
            - за гробно поле  Х2  парцела  од 01 -   06  -------   31.000,оо денари
            - за гробно поле  Х3 парцела од   01  -  03  -------   31.000,оо денари
            - за гробно поле  Х4 парцела  01 --------------------   73.300,оо денари
            - за гробно поле Х4  парцела  1А -------------------- 46.000,оо денари 
            - за гробно поле  Х4 парцела  02  -------------------- 31.000,оо денари 
            - за гробно поле Х5                     ---------------------     84.300,оо денари 
            - за муслимански дел  М1-----------------------------    15.850,оо денари                   
            - за муслимански дел  М2-----------------------------    31.000,оо денари                   

Член 3

  Висината на гробната такса изнесува:
- одржување на гробиштата- Гробарина(за старателство на едно гробно место/годишно)--------
----------------------------------- 686,оо денари;
- одржување на гробиштата- Гробарина(за старателство на две гробни места/годишно)---------
---------------------------------- 1.143,оо денари;
- одржување на гробиштата- Гробарина(старателство на три и повеќе гробни места/годишно)-
------------------------------------------ 1.429,оо денари.

ИИ. Надоместок за градежни услуги кои се извршуваат во и  надвор 
                   од кругот на Градските Гробишта  

Член 4

          Корисниците на услугите на давателот на услугите ЈП "Градски Гробишта "- Охрид се 
должни за извршените услуги да му исплатат надоместок во зависност  од извршената услуга 
и тоа:

1. Изработка на фундамент   -------------------------------        5.600,оо ден.
2. Поткревање и нивелирање на фундамент    
             на поплочено гробно место            --------------------          3.000,оо ден.
3. Поткревање и нивелирање на фундамент  
             на непоплочено гробно место     _______________        2.000,оо ден.
4.  Нивелирање на споменик---------------------------------        1.500,оо ден.
5.  Монтажа на споменик  ----------------------------------           3.000,оо ден. 
6.  Демонтажа на стар споменик со одвоз на шут   ----      1.200,оо ден. 



7.  Машинско брусење (полирање) на покривна плоча - 1.350,оо ден. 
8.  Рачно чистење и полирање на  вертикални        
            елементи од споменик-----------------------------------------    1.200,оо ден.
9.  Изработка на облоги (страници) 
од бехатон                                                     ----------         2.900,оо ден./бр
10.  Машински испишување на текст  ---------------60,оо ден./буква или бр.
11.  Рачно испишување на текст  ----------------90,оо ден./ буква или бр Гравирање на отвор 
за слика -------------------------------   300,оо денари
12.  Лепење на слика (порцелан)---------------------------------- 100,оо денари
13.  Фарбање на текст на споменик ------------------------------ 120,оо денари
14.  Користење на комора--------------------------------------------60.оо ден/час
15.  Користење на капела--------------------------------------------900.оо ден/час 
16.  Набавка и изработка на талпи ( за муслимани) ------------- 1.700.00 ден./гроб
17.  Изработка на дрвени нишани   ---------------- ------------    300.00 ден./бр. 
18.  Изработка  на дрвени крстови  ------------------------------  400.00 ден./бр.  
19.  Изработка на гробница-ѕидана-------------------------------25.000,оо ден.
20.  Влез за монтажа на споменик и делови од споменик  ----- 1.200,оо ден./час
21.  Влез за лепење на слика      -------------------------------- --  200,оо денари
22.  Влез за испишување на букви на споменик----------------600,оо денари
23.  Промена на евиденција на старател----------------------------300,оо ден.
24.  Пристап и користење на комуналната инфраструктура на гробиштата од страна на 
погребалните оператори -------------1.000,оо ден./погреб
25.  Поплочување со бетонски плочки и уградување и набивање на слој од песок д=10 см    
------------   1.200,оо ден./ м 2
26.  Поплочување со бехатон плочки и уградување и набивање на слој од песок   д= 10 см  
-----------  1.330,оо ден./ м 2
27.  Набавка, транспорт и уградување бехатон коцки врз припремена подлога ...................... 
880,оо ден./м2 
28.  Вадење на бехатон и бетонски плочки и поставување на истите со 
поравнување .................. 420,оо ден./м2 
29.  Бетонски ивичњак  (12/18/80 см парковски)  ---------  120,оо ден/паче
30.  Бетонски ивичњак (24/18/80см коловозен)  -----------   350,оо ден/парче
31.  Бетонска корпа  ( голема)  -----------------------      2.100,оо ден /парче
33. Бетонска корпа  мала--------------------------------    1.150,оо ден/парче
34.  Бетонски цевки ф300 л= 100 см ----------------------   900,оо  ден/парче
35.  Бетонски цевки ф 500  л= 100 см----------------       1.200,ооден /парче
36.  Бетонски столбчиња (украсни) -------------------       200,оо ден/парче
37.  Набавка и уградување на бетонски столбчиња (украсни) -----380,оо ден/парче
38.  Демонтажа и монтажа на стари бетонски столбчиња (украсни)-------  260,оо ден/парче
39.  Клупа дрвена (без наслон )---------------------------- 1.440,оо денари
40.  Клупа дрвена (со наслон )----------------------------  2.200,оо денари
41.  Клупа метална  без наслон ) ---------------------------  2.200,оо денари 
42.  Клупа метална ( со наслон )----------------------------  3.100,оо денари 
43.  Промена на даски (талпи) на клупа 5/10/100 см со нови штрафови и офарбана  ---         
200,оо денари/ м1
44.  Набавка и монтажа на  талпи 5/15/100 см   -------------------  300,оо денари/ м1
45.  Промена на даски на клупа 5/10/100 см со нови штрафови и офарбана  ------------- 
200,оо денари/ м1
46.  Изработка на дрвена оград со потребна конструкција за укрутување    .........            
1.200,00 ден/м2
47.  Фарбање на даски на клупа 5/10/100 см    --                50,оо денари/ м1
48.  Фарбање на дрвени површини даски , талпи, греди    --  150,оо денари/ м2
49.  Поставување на ситна гранитна коцка  врз припремена подлога со ситна песок со 
цементна заливка  .........................1.300,оо денари/м2 
50.  Вадење на камени гранитни коцки плочки залиени со цемент, 
малтер.............................. 350,оо денари/м2 



51. Поставување на камени, гранитни коцки плочки со заливање со цемент 
малтер......................  630,оо денари/м2 
52.  Рачно штемовање на бетонски површини д=10см  ...................   1.450,оо денари/м2
53.  Кршење,вадење  на бетонски површини ( бекатон, парковски и коловозни рабници)
          со користење на хилта                                      ..........   1.000,оо денари/м2
54. Набавка, поставување на коловози ивичњаци на бетонска подлога л=80 см 
 ......................500,оо денари/м 
55. Набавка, поставување на парковски ивичњаци на бетонска подлога л=80 см 
 ...................... 380,оо денари/м
56.  Набавка, поставување на парковски ивичњаци  од бекатон елементи на бетонска 
подлога л=80 см                     ...................... 320,оо денари/м
57.  Вадење и повторно поставувањена камени ивичњаци л=1.00 м  ....    550,оо денари/м 
58.  Рачен ископ на земја 3. категорија тесен откоп и транспорт до 10 км   ..........................   
600,оо денари/м3 
59.  Рачен утовар на шут и транспорт до 10 км  ..........................   480,оо денари/м3 
60.  Грубо планирање на земја      ......................................   45,оо денари/м2 
61.  Нанесување на хумусен слој на планирано земјиште  ........   90,оо денари/м2
62.  Набавка и изработка на тампон
          слој од толченик со набивање ................................. 1.015,оо денари/м3
63.  Зидање на зидови од блок д=12 см ......................       930,оо денари/м2 
64.  Зидање на зидови од блок д=25 см    ..................     7.126,оо денари/м3 
65.  Зидање на оџаци со полна тула  ( еден отвор) ...................... 8.537,оо денари/м3 
66. Зидање на зидови од камен до д=50 см со едно лице само работна 
рака .............................  1.800,оо денари/м3 
67. Зидање на зидови од камен до д=50 см со две лица само работна 
рака ................................  2.300,оо денари/м3
68. Зидање на столбови од камен само работна рака ................................ .2.900,оо денари/
м3
69.  Малтерисување на зидови               ..........................    432,оо денари/м2
70.  Шприцање на фасада со гриз и варово млеко ( без скеле)    .................................    
195,оо денари/м2
71. Набавка, поставување на дрвен под  од даски без дрвена подконструкција                                   
 ...................         750,оо денари/м2 
72. Набавка, поставување на дрвен  под од даски со дрвена подконструкција                                         
 ................... 1.100,оо денари/м2 
73. Набавка, поставување на дрвен под од талпи без дрвена подконструкција                                            
 ...................  950,оо денари/м2 
74.  Изработка на дрвена конструкција за поставување на ламперија ...................640,оо 
денари/м 
75.  Набавка, поставување на дрвена ламперија на постоечка конструкција … 640,оо 
денари/м2 
76.  Набавка, поставување на пластична ламперија на постоечка конструкција ..   560,оо 
денари/м2 
77.  Бетонирање на плоча, тротоари, патеки
           врз припремена подлога  д=10см   .............................580.00 денари/м2 
78.  Бетонирање на зидови (елементи)
           во еднострана оплата                     .............................6.200.00 денари/м3 
79.  Бетонирање на зидови (елементи)
           во двострана оплата                      ..............................7.200.00 денари/м3 
80.  Бетонирање на зидови (елементи)
           во четворострана оплата           ................................9.200.00 денари/м3 
81.  Армирање ( набавка, кроење, монтажа) ...............    65.00 ден/кгр
82.  Изработка на цементна подлога 
            од 3-5 см.                                     ................................   480.00 денари/м3 
83.  Поставување на керамички плочки
          зидни и подни ( само раб .рака )............................     310,оо денари/м2



84. Набавка и поставување на керамички плочки зидни и подни ( просечен квалитет )                 
 ...........  980,оо денари/м2
85.  Одржување на тревнаци со косењ     ..........................20,оо денари/м2
86.  Косење на трева со косачка       ......................................5,оо денари/м2
87.  Косење на трева со тример         ......................................7,оо денари/м2
88.  Општ работник   ...............................................             180,оо денари/час 
89.  Работник КВ   ....................................................             250,оо денари/час
90.  Столарски услуги------------------------------------------- 480,оо ден./час

III. Издавање под закуп на деловни простори,киоск, тезги и  неизградено земјиште
 

Член 5

ЈП "Градски Гробишта" - Охрид деловните простори,киоскот, тезгите и неизграденото 
земјиште со кои стопанисува може да ги издава под закуп со закупнина утврдена согласно 
пазарните услови, во постапка со јавно огласување или прибирање на три понуди. 

Член 6

Почетната цена за издавање на деловните простори, киоскот, тезгите и неизграденото 
земјиште со своја Одлука ја одредува Управниот Одбор на ЈП Градски Гробишта-Охрид.

Член 7

Во висината на надоместоците  за услугите кои ги врши ЈП "Градски Гробошта" - Охрид 
утврдени во оваа Одлука не е пресметан данокот на додадена вредност. Данокот на 
додадена вредност е на товар на корисникот на услугата.

Член 8
Оваа Одлука стапува во сила со денот на добивање согласност од Советот на 

Општина Охрид.
                                                                       

Член 9

Со стапување на сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на 
цените на услугите што ги врши ЈП Градски Гробишта-Охрид бр.02-10/4 од 20.12.2010 год., 
Одлуката за изменување и дополнување бр.02-547/5 од 15.12.2011 год. и Одлуката за 
утврдување на гробна такса-Гробарина во ЈП Градски Гробишта-Охрид бр.02-84/2 од 
20.02.2012год.

    ЈП “Градски Гробишта ” Охрид
                   Претседател на УО,

                                                                             Никола Савиќ     


