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ПРЕДМЕТ:Ценовник пијачних услуга за 2015. год.

Ред.
бр.

НАЗИВ ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ Јед.мере Цена

2015.
са ПДВ

20%
1.

1.1. За коња и говече ком 406,38
1.2. За ждребе и теле ком 212,57
1.3. За свињу ком 143,00
1.4. За назиме, овцу ком 103,00
1.5. За прасе, јагње и јаре ком 65,64
1.6. Ламперија,грађа,летва, возило 1.022,20
1.7. Креч, дрва возило 416,80
1.8. Пољопривредне машине ком 416,80
1.9. Рифузна роба у возилу вр.робе 4%+

порез

1.10. Мерење ситне стоке ком 59,00

1.11. Мерење крупне стоке ком 100,00
1.12. Покретни угоститељски објекти-већи м2 60,00
1.13. Заузимање простора у пијаци празним

возилом:
- I категорија
- II категорија
- III категорија

ком

ком

ком

21,88
126,00
143,00

2. Наплата услуга на зеленим пијацама:
2.1. Пољоприв. прехрамбени производи, воће-

те

м1 60,00

2.2. Воћни сад. мат. винова лоза, руже, поврће
и садни материјал - плато м1 95,86

2.3. Занатски производи ,техничка, текстилна
и остала роба м1 60,00

2.4. Накнада за живину ком 15,60
2.5. Резервација на платоу Место/месечно 1.681,70

3. Наплата услуга на кванташкој пијаци:
3.1. Пољопривредни производи вред. робе 4%+

порез

3.2. Дрва за огрев м3 63,60
3.3. Заузимање простора у пијаци празним

возилом:
- I категорија
- II категорија
- III категорија

ком.
ком.
ком.

21,88
126,00
143,00

3.4 Резерв. прод. места на Кванташкој пијаци



за продају из возила место/мес. 8.666,31

3.5. Услуга мерења на ваги Ком.. 466,00
3.6. Дневна пијачарина за кориснике који су

извршили резервацију продајног места на

годишњем и месечном нивоу на

Кванташкој пијаци место/дн. 312,00
3.7. Дневна пијачарина за кориснике који нису

извршили резервацију продајног места на

годишњем и месечном нивоу на

Кванташкој пијаци место/дн. 594,00

4.
4.1. Продаја техничке, текст.и остале

робе унут.пијаце за кориснике са
резервацијом 4 м1 214,00

4.2. Продаја техничке, текст.и остале
робе унут.пијаце за кориснике без
резервације 4 м1 428,00

4.3. Резервација на недељном вашару -
локација Бувља пиј. код Сточне пијаце у
дане кад ради Бувља пијаца место/мес. 1.682,00

4.4. Занатски производи,метле,папуче,
гарнишле м1 103,00

5. Дневна пијачарина за кориснике који нису извршили

резервацију

тезги на год. нивоу.
5.1. Тржница зелени и робни део м1 309,00
5.3. Камичак тезга/днев 170,00
5.4. Живинарник зелени део,раасхладна

витрина

м1 154,00

5.5. Живинарник робни део м1 258,00

5.6. Стадион зелени део тезга/днев. 307,00
5.7. Стадион робни део тезга/днев. 423,00
6. Наплата услуга на ауто -пијаци

6.1 Дневна пијачарина на ауто пијаци

место/дневно.
250,00

6.2 Резервација места на ауто пијаци место/месец. 1.000,00

1.Нове цене пијачних услуга формиране су у складу са Решењем Градског већа бр.38-9/15-15
од .15.07.2015. године.
2. Законом о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС
93/2012) на цене пијачних услуга обрачунава се порез од 20%.
3. Нове цене се примењују од 01.08.2015.год
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