
pЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ 

Број: 7029/1 

Рума,  25.12.2015.       

   

ЦЕНОВНИК СЛУЖБЕ ПИЈАЦЕ И ВАШАРА 
 

 

 
Ред. 

бр. 
Услуга 

Јед. 

мере 

Цене без 

ПДВ 

1 2 3 4 

 Накнаде за извршене услуге - Вашар    

1.1. Занатско-технички производи, резервни делови и остали производи(20) - са резервацијом место 543,83 

1.2. Занатско-технички производи, резервни делови и остали производи(20) - без резервације место 1.087,66 

3.1. Пољопривредни производи (житарице,кукуруз и пшеница) - без резервације камио

н 
723,49 

3.2. Пољопривредни производи (житарице,кукуруз и пшеница) - без резервације тракто

р 
534,11 

3.3. Пољопривредни производи (житарице,кукуруз и пшеница) - без резервације ауто-

прико

л. 
315,62 

4.1. Занатско-технички производи, резервни делови и остали производи (16,17,18) - са резервацијом место 398,16 

4.2. Занатско-технички производи,резервни делови и остали производи (16,17,18) - без резервације место 796,33 

5.1. Занатско-технички производи,резервни делови и остали производи(21,22)-са резервацијом место 310,76 

5.2. Занатско-технички производи,резервни делови и остали производи(21,22)-без резервације место 621,52 

6.1. Креч, огрев, грађа и ламперија (трактор, камион) до 3Т 723,49 

6.2. Креч, огрев, грађа и ламперија преко 

3т 
1.257,61 

7.1. Крупна стока (говеда,коњи,телад,ждребад) ком 252,49 

7.2. Козе, овце, свиње ком 77,69 

7.3. Прасици, јагњићи и јарићи ком 24,27 

8.1. Трактор ком 330,18 

8.2. Трактор са приколицом ком 534,11 

8.3. Прикључне машине ком 160,23 

8.4. Камион без приколице ком 534,11 

8.5. Камион са приколицом ком 810,88 

9.1. Угоститељски објекти (шатори и камп приколице) на уређеном простору на асфалтној 

површини  - са резервацијом 
м

2
 81,57 

9.2. Угоститељски објекти (шатори и камп приколице) на уређеном простору на асфалтној 

површини - без резервације 
м

2
 238,90 

10.1. Угоститељски објекти на платоу испред фирме и према Инђији - са резервацијом место 975,99 
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10.2. Угоститељски објекти на платоу испред фирме и према Инђији - без резервације место 3.903,93 

11.1. Улаз у Вашариште: путничко возило  ком 111,68 

11.2. Улаз у Вашариште: теретно возило ком 296,18 

12.1. Паркирање: путничко возило ком 81,57 

12.2. Паркирање: теретно возило ком 160,23 

13.1. Мерење на колској ваги: говеда и коњи ком 291,34 

13.2. Мерење на колској ваги: свиње, овце, козе ком 97,11 

13.3. Мерење на колској ваги:  возило ком 485,56 

14.1. Места која нису нумерисана м' 388,46 

 Резервација продајног простора - Вашар   

15.1. Уређен простор за угоститеље на асфалтној површини - период резервације 12 месеци место 21.575,45 

15.2. Уређен простор за угоститеље на асфалтној површини - период резервације 1 месец место 2.903,67 

16.1. Уређен простор на платоу испред фирме и на платоу према Инђији за промет занатских 

производа, домаће радиности и осталих производа - период резервације 12 месеци 
место 12.780,02 

16.2. Уређен простор на платоу испред фирме и на платоу према Инђији за промет занатских 

производа, домаће радиности и осталих производа - период резервације 1 месец 
место 1.723,75 

17.1. Простор за промет занатских производа, домаће радиности и осталих производа у Главној и 

Јеленачкој улици, непарна страна - период резервације 12 месеци 
место 12.780,02 

17.2. Простор за промет занатских производа, домаће радиности и осталих производа у Главној и 

Јеленачкој улици, непарна старна - период резервације 1 месец 
место 1.723,75 

18.1. Простор на платоу пољопривредне механизације и простор према ваги - период резерва-ције 12 

месеци 
место 12.780,02 

18.2. Простор на платоу пољопривредне механизације и простор према ваги - период резерва-ције 1 

месец 
место 1.723,75 

19.1. Уређен простор за угоститеље на платоу испред фирме и према Инђији-период резервације 12 

месеци 
место 15.434,46 

19.2. Уређен простор за угоститеље на платоу испред фирме и према Инђији-период резервације 1 

месец 
место 2.078,21 

20.1. Простор за промет занатских производа, домаће радиности, резервних делова и ост. производа 

на платоу испред фирме под надстрешницом - период резервације 12 месеци 
место 17.426,79 

20.2. Простор за промет занатских производа, домаће радиности, резервних делова и ост. производа 

на платоу испред фирме под надстрешницом - период резервације 1 месец 

 

место 2.350,12 

21.1. Земљани продужетак према Инђији - период резервације 12 месеци место 9.958,56 
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21.2. Земљани продужетак према Инђији и Јеленачка улица, парна страна - период резервације 1 

месец 
место 1.238,19 

22.1. Простор за промет занатских производа, домаће радиности, резервних делова и ост. производа - 

наспрам угоститеља- период резервације 12 месеци 
место 12.780,02 

22.2. Простор за промет занатских производа, домаће радиности, резервних делова и ост. производа - 

наспрам угоститеља- период резервације 1 месец 
место 1.723,75 

23.1. Прикључење на струју, по једној утичници, односно утикачу, за угоститеље на вашару за један 

дан 

утичн

ица 388,46 

 Накнаде за извршене услуге – Градска пијаца   

 31.1. Поврће и воће- са резервацијом -ванпијачни дани тезга 101,97 

 31.2. Поврће и воће- са резервацијом -пијачни дани тезга 116,54 

 31.3. Поврће и воће- без резервације -ванпијачни дани тезга 208,79 

31.4. Поврће и воће- без резервације -пијачни дани Тезга 252,49 

 31.5. Поврће и воће- без резервације пијаца “Детелина“ на дан Тезга 212,68 

32.1. Занатски производи и производи домаће радиности-са резервацијом-ванпијачни дани Тезга 116,54 

32.2. Занатски производи и производи домаће радиности-са резервацијом-пијачни дани Тезга 135,95 

32.3. Занатски производи и производи домаће радиности-без резервације-ванпијачни дани Тезга 208,79 

32.4. Занатски производи и производи домаће радиности-без резервације-пијачни дани Тезга 242,78 

33.1. Млечни производи (заклана живина и остали произ. анимал. порекла)-са резервацијом -

ванпијачни дани 
Тезга 101,97 

33.2. Млечни производи (заклана живина и остали произ. анимал. порекла)-са резервацијом -пијачни 

дани 
Тезга 116,54 

33.3. Млечни производи (заклана живина и остали произ. анимал. порекла)-без резервације -

ванпијачни дани 
Тезга 208,79 

33.4. Млечни производи (заклана живина и остали произ. анимал. порекла)-без резервације -пијачни 

дани 
Тезга 310,76 

34.1. Жива живина - без резервације-ванпијачни дани Ком 7,75 

34.2. Жива живина - без резервације-пијачни дани ком 8,73 

35.1. Јаја-без резервације-ванпијачни дани карт. 9,69 

35.2. Јаја-без резервације-пијачни дани карт. 14,49 

35.3. Јаја-без резервације-ванпијачни дани цегер 34,95 

35.4. Јаја-без резервације-пијачни дани цегер 34,95 

36.1. Слободан простор за поврће и воће, јаја и слично-са резервацијом 

-ванпијачни дани 
место 58,26 

36.2. Слободан простор за поврће и воће, јаја и слично-са резервацијом пијачни дани место 101,97 
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36.3. Слободан простор за поврће и воће, јаја и слично-без резервације 

-ванпијачни дани 
место 116,54 

36.4. Слободан простор за поврће и воће, јаја и слично-без резервације 

-пијачни дани 
место 208,47 

37.1. Роба на робној пијаци-са резервацијом-ванпијачни дани тезга 116,54 

37.2. Роба на робној пијаци-са резервацијом-пијачни дани тезга 135,95 

 Резервација тезги и продајног простора на Градској пијаци 

 
  

38.1. Тезга за промет воћа и поврћа - I зона-без сандука 

-период резервације 12 месеци 
тезга 23.069,72 

38.2. Тезга за промет воћа и поврћа - I зона-са сандуком 

-период резервације 12 месеци 
тезга 31.701,16 

39.1. Тезга за промет воћа и поврћа - II зона-без сандука 

-период резервације 12 месеци 
тезга 18.588,46 

39.2. Тезга за промет воћа и поврћа - II зона-са сандуком 

-период резервације 12 месеци 
тезга 29.543,59 

41.1. Слободан простор за продају поврћа,воћа,јаја и сл.-период рез.12 мес. место 11.949,34 

41.2. Слободан простор за продају поврћа,воћа,јаја и сл.-период рез. 6 мес. место 8.795,38 

42.1. Расхладна витрина у тржници за промет млечних производа,заклане живине и др. - период 

резервације 12 месеци 
витрин

а 
31.701,16 

42.2. Место за продају цвећа-1м2 испред тржнице место 11.949,34 

42.3. Расхладна витрина у тржници за промет млечних производа,заклане живине и др. - период 

резервације 6 месеци 

витрин

а 
29.543,59 

43.1. Тезга за промет занатских производа и домаће радиности-без сандука-период резервације 12 

месеци 
тезга 65.725,73 

44.1. Тезга за промет занатских производа и домаће радиности-са сандуком-период резервације 12 

месеци 
тезга 76.680,57 

45.1. Тезга за промет производа на робној пијаци-период резерв.12 месеци тезга 76.680,57 

45.2. Тезга на пијаци "Детелина" - период резервације 1 месец тезга 5.314,84 

 Закуп земљишта за постављање монтажних објеката на Градској пијаци   

46.1. Закуп земљишта по м2 месец 472,50 

47.1. Заузимање слободног пијачног простора за обављање делатности (односи се на простор уз 

пословне објекте, који се користи за обављање делатности) 
м2/дан 10,85 

 Закуп магацина на Градској пијаци   

48.1. Закуп магацина година 26.290,57 
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 Бувља пијаца - пијачарина за половну робу   
50.1. Тезга са резервацијом - ванпијачни дани тезга 101,97 

50.2. Тезга са резервацијом - пијачни дани тезга 116,54 

50.3. Тезга без резервације - ванпијачни дани тезга 208,79 

50.4. Тезга без резервације - пијачни дани тезга 252,49 

 Бувља пијаца - резервација тезги за половну робу   

51.1. Тезга за промет производа на бувљој пијаци - без сандука - период резервације 12 месеци тезга 18.588,46 

51.2. Тезга за промет производа на бувљој пијаци - са сандуком - период резервације 12 месеци тезга 29.543,59 

 

 

 

   На цену услуге додаје се порез на додату вредност у складу са Законом о ПДВ. 

Ценовник ступа на снагу 01.01.2016. године, од када се и примењује, а на основу закључка СО Рума бр. 06-107-36/2015-III од 20.12.2015. 

године,  

 

 

                                   Д и р е к т о р, 

            

                 Јовичић Бранко, дипл.грађ.инж. 


