
SLU@BENI LIST 

GRADA U@ICA 
XLVIII      28. фебруар 2013. године     Број 3/13 

 

 22. На основу члана 60. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 119/12) и члана 15. Одлуке о организовању 
Јавно комуналног предузећа "Биоктош" Ужице ("Сл. лист општине Ужице", број 2/05), Градско веће, на седници одржаној 28.02.2013. 
године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
 
 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на: 
 

− Ценовник основних погребних услуга 09-02/3-13 који је Управни одбор ЈКП "Биоктош" донео на седници одржаној 
18.01.2013. године; 

− Ценовник пијачних услуга 09-02/3-13 који је Управни одбор ЈКП "Биоктош" донео на седници одржаној 18.01.2013. 
године. 

 
 2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 
 
 3. Ово Решење објавити у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III број 352-7/13, 28.02.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕНИК 

                                                                                           Саша Милошевић, с.р. 
 
 
 

На основу члана  32. Статута ЈКП „Биоктош“ Ужице, Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Биоктош“ Ужице на 
седници од 18.01.2013.године,  донео  је  

Ц   Е   Н   О    В    Н    И   К 
основних погребних услуга 

 
Члан 1. 

 Овим ценовником утврђују се цене основних погребних услуга, и то: 
 
Ред. 
бр. 

Врста услуга  Садашња 
цена са ПДВ 

Нова цена са 
ПДВ 

Индекс   

1. 2  3 4 5   
1. Копање раке,  сахрањивање и уређење 

гробног места 
  

6.750,00 
 

7.222,50 
 

107 
  

2. Копање раке и сахрањивање  на дубини 180 
цм  

  
9.520,00 

 
10.186,40 

 
107 

  

3. Накнада за коришћење гробног места    
700,00 

 
750,00 

 
107 

  

4. Одржавање гробног места, (кошење, 
уклањaање корова) aко исто не врши 
корисник (члан 33. Општинске одлуке о 
гробљима), по једном гробном месту 
годишње 

  
 
 

   400,00 

 
 
 

400,00 

 
 
 

100 

  

5. Коришћење капеле, по дану  620,00 700,00 112   
6. Коришћење специјалних колица на гробљу  640,00 650,00 101   
7. Купање и облачење умрлог лица  2.400,00 2.640,00 110   
8. Коришћење капеле и хладњaаче по дану и 

недељом 
  

1.300,00 
 

1.300,00 
 

100 
  

9. Ексхумацијaа, из једног гробног места старог:      
 - до 1 године 52.500,00 52.500,00 100   
 - од 1 – 5 година 47.250,00 47.250,00 100   
 - од 5 – 10 година 31.500,00 31.500,00 100   
 - преко 10 година 26.250,00 26.250,00 100   

 
Члан 2. 

 
 У случају куповине комплетне погребне опреме у продaвници ЈКП “Биоктош“, цена превоза посмртних остатака у земљи се 
умањује за 10%. 
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Члан 3. 
 Почетком примене овог ценовника престаје да вaжи Ценовник основних погребних услуга, број 09-07/38-12. од 
30.01.2012.године. 

Члан 4. 
 Овај ценовник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од  2013. године. 
 
                ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
                                    „БИОКТОШ“        
                                    Број 09-02/3-13 
                                     18.01.2013.године 
                                     У Ж И Ц Е 

                                                                                                                                    
ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    УПРАВНОГ ОДБОРА, 
                                                                                                       Емилија Новаковић 

  
 

 На основу члана 1. и 66 став 2 Закона о јавним предузећима ( ,,Сл.гласник РС"бр 119/12 
члана 28. став 1,а у вези чл.2. став 3 тачке 9 Закона о комуналним делатностима (,,Сл.гласник РС"88/11,и члана 32.Статута ЈКП 
,,Биоктош" Ужице,Управни одбор предузећа на седници од  18.01.2013. год. донео је 

 

 

 

ЦЕНОВНИК  ПИЈАЧНИХ  УСЛУГА  
За 2013/2014 годину 

 

  

Члан 1. 
  Овим Ценовником утврђује се цена пијачних услуга на пијацама ЈКП,,Биоктош” Ужице (у далјем тексту ,,Предузеће” ) и 
то: 
  

           *************************** Зелена пијаца " Липа " ************************** 
 

1 Резервација пијачне тезге 
        Годишња резервација 
                   2012                     2013                                јед.мере   цена2012    цена2013   индекс 
  1.1     Екстра зона               I зона                                  тезга         56000           56000         100 
  1.2         I зона                     II зона                                 тезга         47000           48000         102 
  1.3     ----------------               III зона                                 тезга         --------           43000         ----- 
  1.4        II зона                    IV зона                                 тезга         35000           38000         109 
  1.5       III зона                     V зона                                 тезга         28000           29000         104 
         Власнику СТР као кориснику тезге,накнада за рез. се увећава за 25% 

 
2 Дневна пијачарина 
                   2012                     2013                                јед.мере   цена2012    цена2013   индекс 
  2.1     Екстра зона           I зона      тезга         440,00           440,00        100 
  2.2         I зона                     II зона                                 тезга         360,00           370,00        103 
  2.3     ----------------               III зона                                 тезга         --------           350,00         ----- 
  2.4        II зона                    IV зона                                 тезга         300,00           310,00        103 
  2.5       III зона                     V зона                                 тезга         260,00           270,00        104 

 
3   Пијачни кош 
                                                                                        јед.мере   цена2012    цена2013   индекс   
  3.1   Пијачни кош - мес.рез.                                          кош          2600,00         2700,00         104  
  3.2   Пијачни кош – дн.пиј.                                             кош          280,00           300,00         103  

 
4   Коришћење пиј.простора за продају цвећа 
                                                                                        јед.мере   цена2012    цена2013   индекс   
  4.1   Продаја цвећа – мес.рез.                                      м2            4100,00         4200,00         102 
  4.2   Продаја цвећа – дн.пиј.                                        тезга          280,00          300,00          107   
5   Коришћење пиј.простора за продају расаде 
                                                                                        јед.мере   цена2012    цена2013   индекс   
  5.1   Продаја расаде – мес.рез.                                    м2            4100,00         4100,00         100 
  5.2   Продаја расаде – дн.пиј.                                      п.мес.         280,00          280,00         100 

 
 
6   Коришћење места(бокс) за саднице 
                                                                                        јед.мере   цена2012    цена2013   индекс   
  6.1   Простор  – мес.рез.                                                м2            1800,00         2000,00         111 
  6.2   Простор – дн.пиј.                                                   бокс           350,00          370,00         106 

 
      7   Простор за продају занатских производа 

                                                                                        јед.мере   цена2012    цена2013   индекс  
   7.1  Дневно – паушал                                                  до 2м2      320,00          330,00          103 
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8 *************************** Кванташка пијаца ************************** 
                                                                                        јед.мере   цена2012    цена2013   индекс   
  8.1   Простор  – мес.рез.                                                м2            260,00          260,00          100 
  8.2   Простор – трактори и камиони до 5т дн.            место        600,00          600,00          100 
  8.3   Простор – трактори и камиони преко 5т дн.       место       1200,00         1200,00         100 

 
9   Коришћење тезге на пијаци 
                                                                                        јед.мере   цена2012    цена2013   индекс   
  9.1   ***Севојно****  – мес.рез.                                      тезга        2300,00         2300,00         100 
  9.2   ***Крчагово****  – мес.рез.                                    тезга        2300,00         2300,00         100 
  9.3   ***Теразије****  – мес.рез.                                     тезга        2300,00         2300,00         100 

 
10   Коришћење витрине у објекту мл.хала  
          * Продаја сувомеснатих производа 
                                                                                        витрина    цена2012    цена2013   индекс   
10.1        Месечна резервација.                                      1/2            5600,00         5600,00         100 
10.2          Дневна пијачарина                                         1/2            560,00            560,00          100 
10.3   Корисници који немају уговор дневно                  1/2            820,00            820,00         100 

 
          * Продаја млечних производа 
                                                                                      витрина   цена2012   цена2013  индекс   
10.4       Месечна резервација.                                       1/2            2600,00         2600,00         100 
10.5          Дневна пијачарина                                         1/2            360,00            360,00          100 
10.6   Корисници који немају уговор дневно                  1/2            520,00            520,00         100 

 
11 Коришћење пијачне тезге на робној пијаци међај 
                                                                                        јед.мере    цена2012    цена2013   индекс   
11.1       Зона   А-I   пијачарина.                                    дневно        200,00            200,00         100 
11.2       Зона   А-II   пијачарина.                                   дневно        180,00            180,00         100 
11.3       Зона   Б-I   пијачарина.                                     дневно        160,00            160,00         100 
11.4       Зона   Б-II   пијачарина.                                   дневно        150,00            150,00         100 
11.5       Зона   Ц-I   пијачарина.                                    дневно        100,00            100,00         100 
 

 
 

**                  Дневна пијачарина 
  Дневна пијачарина је накнада за услугу коју корисник пијачног простора , односно  пијачног објекта, користи у току дневног радног 
времена пијаце. 

**   Годишња резервација    
   Годишња резервација подразумева резервацију пијачне тезге ,односно расхладне витрине (у даљем тексту:"Пијачни објекат"),као 
изложбеног и продајног места оних пољопривредних и других производа,чија је продаја  дозвољена позитивним законским 
прописима. 
   Резервацију  могу извршити највише два корисника са тачно идентификованом-одређеном половином Пијачног објекта (број 
,страна).  Резервација се односи на 1/2 Пијачног објекта . 
   Годишњу резервацију Пијачног објекта на Робној пијаци може извршити само један корисник.  
 
 

**           Накнада годишње резервације               

  Корисник се обавезује да накнаду износа годишње резервације изврши на следећи начин: 

 * 50%  на дан закључивања уговора     

 * 25%  до 30 јуна текуће године     

 * 25%  до 30 септембра текуће године     

   Овај вид накнаде не односи се на коришћење Пијачног објекта на Робној пијаци. 
   О евентуалној промени термина,одлуку доноси Директор Предузећа. 
 

**               Месечна резервација    
  Резервација Пијачног објекта може се извршити за један или више месеци,а најдуже на годину дана.Резервација за један месец 
подразумева 1/12 годишње резервације. 
 

       

   **             Надрезервација    
  Надрезервација је облик коришћења Пијачног објекта од стране другог лица као корисника, када први корисник исту не 
користи.За издавање тезге у надрезервацију,примењују се услови као и за основну резервацију. 
  Надрезервација се издаје уз искључиву сагласност предузећа.Свако друго поступање повлачи раскид уговора о резервацији и 
спровођење поступка доделе Пијачног објекта на коришћенје другом заинтересованом лицу. 
  Надрезервација се издаје најдузе до 30 дана. 
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   За кориснике који користе пијачну тезгу на Зеленој пијаци  односног дана, а немају  резервацију односно надрезервацију,надокнада 
дневне пијачарине се увећава за 30%. 
   Овај облик коришћења тезге може се извршити уз искључиву сагласност Предузећа. 
   Уколико лице уђе у посед коришћења дела пијачног простора без сагласности  Предузећа, надокнада по м2 за односни дан износи 
500 динара. 
   Наплата пијачарине Недељом ће се наплаћивати у износу од 50%,осим за кориснике  Робне пијаце где се пијачарина не наплаћује. 
 
**                  Коришћење манипулативног простора 
  Коришћење простора испред пијачног објекта у ширини до 50цм а на Робној пијаци до 70цм  (манипулативни простор) не подлеже 
наплати уколико је кориснику додељен уз сагласност Предузећа. 
   Уколико корисник користи простор шири од дозвољеног уз сагласност Предузећа,наплата се  врши по важећој цени коришћења по 
м2 односне цене. 
 
**                  Накнада у дане одржавања вашара 
    Накнада у дане одржавања вашара утврђује се по м2 коришћења простора.  
    Накнаду утврђује Управни одбор Предузећа . 
 

Члан 2. 
**                  Распоред пијачних објеката 
   Пијачни објекти  разврставају се по утврђеним зонама, а одлуку  доноси Директор предузећа. 
   Шематски приказ по којој је извршено зонирање и распоред објеката сачињава саставни део овог ценовника. 
 

Члан 3. 
**                  Услови за издаванје на коришћење пијачних објеката 
   За резервацију односно надрезервацију пијачних  објеката корисник је дузан да уз захтев достави акт ; 
*  да има својство трговца-правна лица и предузетници који обављају трговину у погледу пољопривредних производа. 
*  пољопривредници који су регистровани у складу са прописима којима се уређује пољопривреда и продаја пољопривредних 
производа - регистровано пољопривредно домаћинство. 
*    млечну карту надлежног органа. 
*    физичка лица која у складу са прописима продају занатске производе домаће радиности. 
*    физичка лица која у складу са прописима продају сопствене половне ствари,рукотворине и уметничке производе домаће радиности. 
*    физичка лица-решење Агенције за привредни регистар о оснивању радње 
 

Члан 4. 
Почетком примене овог Ценовника престаје да важи Ценовник пијачних услуга бр.09-07/45-12 од 10.08.2012.године. 

 
 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ                                                            ПРЕДСЕДНИК 
               ,,БИОКТОШ”                                                                              УПРАВНОГ ОДБОРА 
             Број 09-02/3-13                                                                             Емилија Новаковић 
   Ужице,18.01.2013.године 
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