
Предлог уређења и одржавања гробног места

КАТАЛОГ МОГУЋИХ УСЛУГА

ЈКП „Градско зеленило“ на основу Закона о сахрањивању и гробљима и Одлуке о
одржавању и уређивању гробаља и сахрањивању у обавези је да корисницима понуди
уређење и одржавање гробних места (гробних места, оквира и надгробних споменика)
уз накнаду.

У складу са напред наведеним нудимо могућа решења у техници фото шопа.

Предлог уређења двогоробног места:

1. Први предлог  уређења подразумева:  травни  покривач  (сетвом семена  траве),
4  Лоптасте тује (Thuja occidentalis 'Danica'), сезонско цвеће – 5.800,00 РСД
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2. Други предлог уређења подразумева:  травни покривач (сетвом семена траве),
2  Лоптасте  тује  (Thuja  occidentalis  'Danica'),  2  украсне  траве  (Festuca  glauca),
сезонско цвеће – 5.550,00 РСД

3. Трећи предлог уређења подразумева: 1 Лоптаста туја (Thuja occidentalis 'Danica'),
7 украсних трава (Festuca glauca), сезонско цвеће, бели ,,Тeraco” камен (ризла) –
4.900,00 РСД
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Предлог уређења једногоробног места:

1. Први предлог  уређења подразумева:  травни  покривач  (сетвом семена  траве),
2  Лоптасте тује (Thuja occidentalis 'Danica'), сезонско цвеће – 2.900,00 РСД

2. Други предлог уређења подразумева:  травни покривач (сетвом семена траве),
1 Лоптаста туја  (Thuja occidentalis  'Danica'),  8  украсних трава (Festuca glauca),
сезонско цвеће – 4.200,00 РСД
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3. Трећи предлог уређења подразумева: травни покривач (сетвом семена траве),
1 Лоптаста  туја  (Thuja  occidentalis  'Danica'),  2  украсне  траве  (Festuca  glauca),
сезонско цвеће – 3.100,00 РСД

ЈКП ,,Градско зеленило” нуди  и могућност  заснивања само травног  покривача
(сетвом семена) и његово редовно одржавање као и могућност постављања вештачке
траве или ,,Тeraco” камена (ризле).

Двогробно место:                                               Једногробно место:
- Сетва семена траве: 2.500,00 РСД                          - Сетва семена траве: 1.500,00 РСД
- Редовно кошење у току сезоне: 950,00 РСД           - Редовно кошење у току сезоне: 500,00 РСД
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*  Напомена –  редовно кошење подразумева 2 пута  месечно у току сезоне кошења
(април-октобар), односно 12 пута годишње у нормалним временским условима.

   Заснивање  травног  покривача  сетвом  семена  траве  подразумева  скидање
површинског  слоја  земље на  гробном  месту,  насипање новог  слоја  и  сетва  семена
траве.

- Постављање вештачке траве: 7.600,00 РСД          - Постављање вештачке траве: 4.000,00 РСД

- Насипање ризлом: 4.000,00 РСД                             - Насипање ризлом:  2.000,00 РСД    

*  Напомена - ,,Teraco” камен (ризла) може бити различите боје, у складу са жељама
закупаца гробног места. 

Нудимо и могућност набавке и постављања бетонске  жардињере  са  Тујом:
1 бетонска жардињера и 1 Туја (Thuja occidentalis) -  8.700,00 РСД
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* Напомена - Све наведене цене су без ПДВ-а. 

Предложене идеје  уређења са ценама важе у  случају  садње нових биљака и
насипања  ризле  на  већ  уређеној  површини  гробног  места.  Предходно  уређење
поменуте површине  (уклањање  старих  биљака,  скидање  површинског  слоја  земље,
насипање новог слоја итд.) се додатно наплаћује.

Динамика  вршења услуга  од  стране  предузећа  је  ствар  договора  (од  могућег
дневног одржавања до годишњег или вишегодишњег).

Цена услуге зависи и од захтева корисника, врсте услуге, материјала и сл.

Особа за контакт:   Иван Стојковић
е маил:    upravagroblje@gradskozelenilocacak.rs      
тел:    032/332199
           032/5120160
           032/375144 
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