ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

ЦЕНА У ДИНАРИМА ПО
ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ ( БЕЗ ПДВ-а)

ПРУЖАЛАЦ
ПРОИЗВОДА ИЛИ
УСЛУГЕ

Неопходне погребне услуге
- трошкови сахране у ново гробно место (машински ископ)

8,319,00

- трошкови сахране у постојеће гробно место (ручни ископ)

15,908,00

- трошкови закупа за једну год.

168,00

- трошкови одржавања за једну годину

452,00

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

ЦЕНА У ДИНАРИМА ПО
ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ ( БЕЗ ПДВ-а)

ЈКП "ГОРИЦА"
НИШ

ПРУЖАЛАЦ
ПРОИЗВОДА ИЛИ
УСЛУГЕ

Скупљање отпада
-за стамбени простор

4,72

-за пословни простор

9,44

Одлагање комуналног отпада
-за стамбени простор

1,07

-за пословни простор

1,07

Обавезне димничарске услуге
- чишћење, паљење, контрола и вађење гара по димњаку за 1
месец

54,86

ЈКП "МЕДИАНА"
НИШ

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

ЦЕНА У ДИНАРИМА ПО
ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ ( БЕЗ ПДВ-а)

ПРУЖАЛАЦ
ПРОИЗВОДА ИЛИ
УСЛУГЕ

Основне цене воде и канализације
1. категорија ''домаћинства''
- вода
- канализација
УКУПНО

49,04
9,31
58,35

2.корисници чији се трошкови воде финансирају на терет
буџета Града Ниша и
градских општина
- вода

66,84

- канализација

12,69

УКУПНО
3. категорија остали корисници
- вода
- канализација
УКУПНО
4.корисници који сами одржавају водоводну мрежу са збирним
рачунима
-вода

79,53
111,54
21,21
132,75

44,13

ЈКП
"НАИССУС"
НИШ

- канализација

9,31

5.Бабушница
-вода

19,25

6. корисници који се водом снабдевају са једног заједничког
водомера ( Мрамор, Сечаница, Крушце, Горњи Матејевац,
Хум, Кнез Село, Чамурлија)

а) категорија ''домаћинства ''
- вода
- канализација
УКУПНО

56,39
9,31
65,7

б) корисници буџета Града и Гр. Општина
- вода

76,87

- канализација

12,69

УКУПНО

89,56

ц) остали корисници
- вода
- канализација
УКУПНО
УКУПНО

128,27
21,21
149,48

ЈКП
"НАИССУС"
НИШ

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

ЦЕНА У ДИНАРИМА ПО
ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ ( БЕЗ ПДВ-а)

ПРУЖАЛАЦ
ПРОИЗВОДА ИЛИ
УСЛУГЕ

1. Пијаца ''Тврђава''
1.1. Дневна такса (основна пијачна накнада) за коришћење
пијачне тезге
1.1.1.Тезга у I зони

297,00

1.1.2.Тезга у II зони

276,00

1.2. Дневна резервација за коришћење пијачне тезге
1.3. Месечна резервација
1.3.1. Пољопривредна тезга
1.980,00
1.3.2. Пиљарска тезга
1.980,00
1.3.3 Тезге за продају јаја

1.980,00

1.3.4. Тезге за продају цвећа

1.980,00

1.3.5. Занатска тезга и тезга за пластику

1.980,00

1.3.6. Тезге за продају млечних производа

633,00

1.3.7. Витрине за продају млечних производа

891,00

1.3. Основна месечна пијачна накнада
1.3.1. Пољопривредна тезга

ЈКП
"ТРЖНИЦА"
НИШ

1.3.2. Пиљарска тезга
1.3.3. Тезге за продају јаја
1.3.4. Тезге за продају цвећа
1.3.5. Занатска тезга и тезга за пластику
1.4. Месечна резервација пољопривредног магацина по m2
1.5. Дневна такса за продају млечних производа
2. Пијаца ''Криве ливаде''
2.1. Дневна такса (основна пијачна накнада) за коришћење
пијачне тезге
2.1.1.Тезга у I зони
2.1.2.Тезга у II зони
2.2. Дневна резервација за коришћење пијачне тезге
2.3. Месечна резервација
2.3.1. Пољопривредна тезга
2.3.2. Пиљарска тезга
2.3.3 Тезге за продају јаја
2.3.4. Тезге за продају цвећа
2.3.5. Занатска тезга и тезга за пластику
2.3.6. Тезге за продају млечних производа
2.3.7. Витрине за продају млечних производа
2.3. Основна месечна пијачна накнада
2.3.1. Пољопривредна тезга

5.981,00
3.802,00
4.060,00
5.981,00
414,00
5% од вредн. унете робе

297,00
276,00

1.980,00
1.980,00
1.980,00
1.980,00
1.980,00
632,00
891,00

2.3.2. Пиљарска тезга
5.981,00

ЈКП
"ТРЖНИЦА"
НИШ

2.3.3. Тезге за продају јаја
2.3.4. Тезге за продају цвећа
2.3.5. Занатска тезга и тезга за пластику
2.4. Месечна резервација пољопривредног магацина по m2
2.5. Дневна такса за продају млечних производа
3. Пијаца ''Палилула''
3.1. Дневна такса (основна пијачна накнада) за коришћењ
пијачне тезге
3.1.1.Тезга у I зони
3.1.2.Тезга у II зони
3.2.Дневна резервација за коришћење пијачне тезге
3.2. Месечна резервација
3.2.1. Пољопривредна тезга
3.2.2. Пиљарска тезга
3.2.3 Тезге за продају јаја
3.2.4. Тезге за продају цвећа
3.2.5. Занатска тезга и тезга за пластику
3.2.6. Тезге за продају млечних производа
3.3. Основна месечна пијачна накнада
3.3.1. Пољопривредна тезга
3.3.2. Пиљарска тезга
3.3.3. Тезге за продају јаја
3.3.4. Тезге за продају цвећа
3.3.5. Занатска тезга и тезга за пластику
3.4. Месечна резервација пољопривредног магацина по m2
3.5. Дневна такса за продају млечних производа
4. Пијаца ''Дурлан'' (''Башта'')
4.1. Дневна такса (основна пијачна накнада) за коришћење
пијачне тезге

3.801,00
4.060,00
5.981,00
414,00
5% од вредн. унете робе

276,00
266,00

1.980,00
1.980,00
1.980,00
1.980,00
1.980,00
621,00

5.783,00
3.603,00
3.960,00
5.783,00
394,00
5% од вредн. унете робе

ЈКП
"ТРЖНИЦА"
НИШ

4.1.1.Тезга у I зони

242,00

4.1.2.Тезга у II зони

217,00

4.1.3.Тезга у III зони

177,00

4.1.4.Пијачни плато (2x1m)

326,00

4.2.Дневна резервација за коришћење пијачне тезге
4.2. Месечна резервација
4.2.1. Пољопривредна тезга

1.613,00

4.2.2. Пиљарска тезга

1.980,00

4.2.3 Тезге за продају јаја

1.980,00

4.2.4. Тезге за продају цвећа

1.980,00

4.2.5. Занатска тезга и тезга за пластику

1.980,00

4.2.6. Тезге за продају млечних производа

464,00

4.2.7. Витрине за продају млечних производа

662,00

4.3. Основна месечна пијачна накнада
4.3.1. Пољопривредна тезга
4.3.2. Пиљарска тезга

5.783,00

4.3.3. Тезге за продају јаја

3.603,00

4.3.4. Тезге за продају цвећа

3.960,00

4.3.5. Занатска тезга и тезга за пластику
5.783,00
4.4. Месечна резервација пољопривредног магацина по m2
4.5. Резервација магацина испод 2м²
4.6. Дневна такса за продају млечних производа

425,00
излицитирани
износ
5% од вредн. унете робе

ЈКП
"ТРЖНИЦА"
НИШ

5. Пијаца ''Бубањ''
5.1. Дневна такса (основна пијачна накнада) за коришћење
тезге
5.1.1.Тезга у I зони
5.1.2.Тезга у II зони
5.1.3.Тезга у III зони
5.1.4.Пијачни плато (2x1m)

226,00
206,00
167,00
266,00

5.2.Дневна резервација за коришћење пијачне тезге
5.2. Месечна резервација
5.2.1. Пољопривредна тезга
5.2.2. Пиљарска тезга
5.2.3 Тезге за продају јаја
5.2.4. Тезге за продају цвећа
5.2.5. Занатска тезга и тезга за пластику
5.2.6. Тезге за продају млечних производа
5.2.7. Витрине за продају млечних производа

1.366,00
1.366,00
1.366,00
1.366,00
1.366,00
462,00
662,00

5.3. Основна месечна пијачна накнада
5.3.1. Пољопривредна тезга
5.3.2. Пиљарска тезга

4.217,00

ЈКП
"ТРЖНИЦА"
НИШ

5.3.3. Тезге за продају јаја
3.603,00
5.3.4. Тезге за продају цвећа
5.3.5. Занатска тезга и тезга за пластику
5.4. Месечна резерв. пољ. магацина по m2
5.5. Дневна такса за продају млечних прeрађевина
5.6. Накнада за улаз возила

3.703,00
4.385,00
346,00
5% од вредн. унете робе
73,00

6. Пијаца ''Ћеле Кула''
6.1. Дневна такса (основна пијачна накнада) за коришћење
пијачне тезге
6.1.1.Тезга у I зони
6.1.2.Тезга у II и III зони

276,00
256,00

6.2.Дневна резервација за коришћење пијачне тезге
Месечна резервација
6.2.1. Пољопривредна тезга
6.2.2. Пиљарска тезга
6.2.3 Тезге за продају јаја
6.2.4. Тезге за продају цвећа
6.2.5. Занатска тезга и тезга за пластику
6.2.6. Тезге за продају млечних производа
6.3. Основна месечна пијачна накнада

1.168,00
1.168,00
970,00
970,00
1.108,00
444,00

ЈКП
"ТРЖНИЦА"
НИШ

6.3.1. Пољопривредна тезга
6.3.2. Пиљарска тезга

4.169,00

6.3.3. Тезге за продају јаја
3.900,00
6.3.4. Тезге за продају цвећа
6.3.5. Занатска тезга и тезга за пластику
6.4. Дневна такса за продају млечних производа
6.5. Месечна резервација пољопривредних магацина по m2

3.900,00
3.900,00
5% од вредн. унете робе
395,00

6.5.1. Резервација привременог магацина
тип "А"

ЈКП
"ТРЖНИЦА"
НИШ

6.5.2. Резервација привременог магацина
тип "Б"
7.Пијаца „ДУВАНИШТЕ“
7.1.Дневна такса (осн.пиј.накнада) за коришћење пијачне
тезге

196,00

7. 2.Месечна резервација
7.2.1.Пољопривредна тезга

1.478,00

7.2.2.Пиљарска тезга

1.478,00

7.2.3.Занатска тезга и тезга за пластику
7.2.4.Тезга за продају јаја
7.2.5.Тезга за продају цвећа

1.478,00
1.478,00
1.478,00

7.3.Основна месечна пијачна накнада
7.3.1.Пољопривредна тезга
7.3.2.Пиљарска тезга
7.3.3.Занатска тезга и тезга за пластику
7.3.4.Тезга за продају јаја
7.3.5.Тезга за продају цвећа
7.4.Витрине за продају млечних производа -резервација
7.5.Дневна такса за продају млечних производа
8. Пијаца ''Нишка Бања'' и "Н.Р. Јовић"
8.1. Дневна такса (основна пијачна накнада) за коришћење
тезге
8.2. Месечна резервација
8.2.1. Пољопривредна тезга
8.2.2. Пиљарска тезга
8.2.3 Тезге за продају јаја
8.2.4. Тезге за продају цвећа
8.2.5. Занатска тезга и тезга за пластику
8.3. Основна месечна пијачна накнада
8.3.1. Пољопривредна тезга
8.3.2. Пиљарска тезга
8.3.3. Тезге за продају јаја
8.3.4. Тезге за продају цвећа
8.3.5. Занатска тезга и тезга за пластику
8.4. Дневна такса за продају млечних производа

4.357,00
4.357,00
2.676,00
2.676,00
496,00
5% од вредн. унете робе

142,00
642,00
731,00
880,00
554,00
731,00

2.079,00
1.623,00
1.623,00
2.079,00
5% од вредн. унете робе

ЈКП
"ТРЖНИЦА"
НИШ

II ВИСИНА ПИЈАЧНЕ НАКНАДЕ
9. Висина дневне таксе за коришћење пијачног простора са
чеоне или бочне стране
9.1. за пољопривредну тезгу до 1m2
9.2 за пољопривредну тезгу преко 1 m2
9.3.
за
робне
пиљарске и занатске

тезге,

цвеће,

пластику,

јаја,

10. Висина месечне пијачне накнаде за коришћење прост.
испред лок.(1m2) износи:
10.1. 50 % од укупног месечног износа пијачне накнаде за
пиљарску тезгу
10.2. Oд укупног месечног износа пијачне накнаде за робну
тезгу
11.Висина накнаде за коришћење пијачног простора за
постављање рекламних паноа одређује се у висини од:
11.1. 20% од укупне месечне пијачне накнаде за пиљарску
тезгу
11.2.Укупне месечне пијачне накнаде за робну тезгу
III РОБНЕ И МЕШОВИТЕ ПИЈАЦЕ (РОБНИ ДЕО)
1. Пијаца ''Криве ливаде''
1. Укупна месечна пијачна накнада за робне тезге
1.1. робна тезга у првој зони
1.2. робна тезга у другој зони
1.3.Ограђена робна тезга у првој зони
1.4.Ограђена робна тезга у другој зони
2. Пијаца ''ОТЦ''

50% дневне
таксе
100% дневне
таксе
10 % по м² укупне месечне
накнаде

0,5

0,20

7.090,00
5.643,00
7.813,00
6.138,00

ЈКП
"ТРЖНИЦА"
НИШ

2. Укупна месечна пијачна накнада за робне тезге
2.1.1. робна тезга у екстра зони
2.1.2. робна тезга у првој зони
2.1.3. робна тезга у другој зони
2.1.4. робна тезга у трећој зони
2.1.5.ограђена робна тезга екстра зони
2.1.6.ограђена робна тезга у првој зони
2.1.7.ограђена робна тезга у другој зони
2.1.8.ограђена робна тезга у трећој зони
2.1.9. тезга на пијаци половних ствари
2.2. Дневна такса на пијаци половних ствари
2.2.1. Дневна такса за половне ствари на пијачном платоу
2x1м2
2.2.2. Дневна такса за нове ствари на пијачном платоу 2x1м2
2.3. Пијачна накнада за пијачни простор за продају огрева и
креча
2.3.1. За моторна возила масе до 3,5 тоне
2.3.2. За моторна возила масе преко 3,5 тоне
2.3.3. За камионе са приколицом и шлепере
2.4. Корисници пијачних услуга на пијаци "ОТЦ" који своје
обавезе измирују до краја текућег месеца за наредни месец
стичу право на попуст од 25%
3. Пијаца ''Дурлан-Башта''
3.1.Основна месечна пијачна накнада за робне тезге
4. Пијаца ''Цветна''
4.1.Основна месечна пијачна накнада
4.1.1. Робна тезга у I зони
4.1.2. Робна тезга у II зони

8.804,00
7.021,00
5.654,00
5.494,00
9.684,00
7.723,00
6.218,00
6.039,00
187,00
54,00
353,00

553,00
1.107,00
2.215,00

5.474,00

7.090,00
6.138,00

ЈКП
"ТРЖНИЦА"
НИШ

5. Пијаца ''Бубањ'' и " Палилула"
5.1. Основна месечна пијачна накнада за робне тезге

4.654,00

6. Пијаца ''Ћеле Кула''
6.1. Основна месечна накнада
6.1.1. Робна тезга у I зони

4.357,00

6.1.2. Робна тезга у II зони

4.200,00

6.1.2. Робна тезга у III зони

4.080,00

7.Пијаца ''Нишка Бања'' и "Н.Р. Јовић"
7.1 Основна месечна пијачна накнада за робне тезге

2.772,00
ЈКП
"ТРЖНИЦА"
НИШ

8. Пијаца "Тврђава"
8.Осн. мес. пијачна накнада за робну тезгу
8.1. Робна тезга у I зони

7.090,00

8.2. Робна тезга у II зони

5.643,00

8.3. Ограђена робна тезга у I зони

7.813,00

8.4. Ограђена робна тезга у II зони
IV. КВАНТАШКА ПИЈАЦА ''МЕДИАНА''

6.138,00

1. Пијачна накнада
1.1 Пијачна накнада за довезену робу до 5000 кг.
1.2 Пијачна накнада за довезену робу преко 5000 кг.
1.3 Минимална пијачна накнада за довезену робу

3% од вредн. унете робе
1 динар по килограму без ПДВ-а
300,00

2. Месечна резервација пијачног простора

2.266,00

3. Месечна накнада за улазак празних возила
3.1.Месечна накнада за улаз камиона
3.2.Месечна накнада за улаз комбија
3.3.Месечна накнада за улаз аутомобила

2.177,00
1.435,00
890,00

4. Дневна такса за улазак празних возила
4.1.Дневна накнада за улаз камиона

88,00

4.2.Дневна накнада за улаз комбија

53,00

4.3.Дневна накнада за улаз аутомобила

31,00

5. Месечна накнада за остављене монтажне објекте и возила
2646,00
V ОДРЖАВАЊЕ ВАШАРА
1.Дневна такса за један дан вашара

1088,00

2.Такса за два дана вашара

1.583,00

VI Mесечна такса за трошкове хигијене

157,00

VII Mесечна такса за коришћење тоалета

246,00

VIII Коришћење тоалета

17,50

ЈКП
"ТРЖНИЦА"
НИШ

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

ЦЕНА У ДИНАРИМА ПО
ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ ( БЕЗ ПДВ-а)

ПРУЖАЛАЦ
ПРОИЗВОДА ИЛИ
УСЛУГЕ

Снабдевање топлотном енергијом крајњег купца према
јединици површине грејаног простора
70,62/m2
Снабдевање топлотном енергијом крајњег купца по
испорученој количини топлотне
енергије

фиксни
варијабилни део

ЈКП "ГРАДСКА
ТОПЛАНА" НИШ

28,26/м2
3,91/кWh

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

ЦЕНА У ДИНАРИМА ПО
ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ ( БЕЗ ПДВ-а)

ПРУЖАЛАЦ
ПРОИЗВОДА ИЛИ
УСЛУГЕ

Цена месечних карата за организовани превоз радника ''на
име'' са ПДВ-ом
- I зона

1.980,00

- I + II зона

2.635,00

- I + II + III зона

3.305,00

- I + II + III + IV зона
Цена месечних карата за организовани превоз путника ''на
име'' са ПДВ-ом за превоз редовних ученика средњих школа,
редовних студената(до 26 год.), пензионера, чија је висина
пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне
помоћи који објављује надлежно Министарство, пензионера од
65 до 70 година живота чија примања по основу права на
пензију не прелазе најнижи износ пензије* у Републици
Србији, војних инвалида рата од V до X групе и цивилних
инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на
територији града Ниша

3.960,00

ЈКП
"ДИРЕКЦИЈА
ЗА ЈАВНИ
ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША"
"НИШ-ЕКСПРЕС"
А.Д. НИШ
''ЋУРДИЋ'' Д.О.О.
БЕОГРАД

- I зона

1.385,00

- I + II зона

1.845,00

- I + II + III зона

2.315,00

- I + II + III + IV зона

2.770,00

АРРИВА ЛИТАС"
Д.О.О.
ПОЖАРЕВАЦ

Месечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају
примања већа од 25.283,00 динара до износа од 38.416,00, са
пребивалиштем на територији Града Ниша
- I зона

990,00

- I + II зона

1.315,00

- I + II + III зона

1.655,00

- I + II + III + IV зона
Цена полумесечних карата за организовани превоз радника
''на име'' са ПДВ-ом
- I зона
- I + II зона
- I + II + III зона
- I + II + III + IV зона

Цена полумесечних карата за организовани превоз путника
''на име'' са ПДВ-ом за превоз ученика основних школа

- I зона
- I + II зона
- I + II + III зона
- I + II + III + IV зона

1.980,00

ЈКП
"ДИРЕКЦИЈА
ЗА ЈАВНИ
ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША"

1.190,00 "НИШ-ЕКСПРЕС"
А.Д. НИШ
1.580,00
1.985,00 ''ЋУРДИЋ'' Д.О.О.
БЕОГРАД
2.375,00
АРРИВА ЛИТАС"
Д.О.О.
ПОЖАРЕВАЦ

Цена полумесечних карата за организовани превоз путника
''на име'' са ПДВ-ом за превоз редовних ученика средњих
школа, редовних студената(до 26 год.), пензионера, чија је
висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане
социјалне помоћи који објављује надлежно Министарство,
пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу
права на пензију не прелазе најнижи износ пензије* у
Републици Србији, војних инвалида рата од V до X групе и
цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем
на територији града Ниша
- I зона
- I + II зона
- I + II + III зона
- I + II + III + IV зона
Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која
имају примања већа од 25.283,00 динара до износа од 38.416,00,
са пребивалиштем на територији Града Ниша
- I зона
- I + II зона
- I + II + III зона
- I + II + III + IV зона
Цена карте за једну непрекидну вожњу са ПДВ-ом
-I
(у једној зони)
- I + II
(у две зоне)
- I + II + III
(у три зоне)
- I + II + III + IV (у четири зоне)
Цена доплатне карте са ПДВ-ом

ЈКП
"ДИРЕКЦИЈА
ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША"
830,00
1.105,00
1.390,00 "НИШ-ЕКСПРЕС"
А.Д. НИШ
1.660,00
''ЋУРДИЋ'' Д.О.О.
БЕОГРАД
595,00
790,00
995,00
1.190,00
60,00
80,00
90,00
100,00
1.000,00

АРРИВА ЛИТАС"
Д.О.О.
ПОЖАРЕВАЦ

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

ЦЕНА У ДИНАРИМА ПО
ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ ( БЕЗ ПДВ-а)

ПРУЖАЛАЦ
ПРОИЗВОДА ИЛИ
УСЛУГЕ

Цене паркирања моториих возила без ПДВ
1. путнички аутомобил на општем паркиралишту у трајању од
60 минута, за сваки започети час:
I зона
II зона

цена другог часа за I зону је троструки износ првог часа
за екстра зону цена једног часа
2. путнички аутомобили на општем паркиралишту без обзира
на време задржавања (вишесатна) у току једног дана (важи за
датум) "дневна паркинг карта":
I зона
II зона
Универзална
3. путнички аутомобили и аутобуси на привременим
паркиралиштима без обзира на време задржавања у току
једног дана:
- путнички аутомобил
- аутобуси
4. путнички аутомобил на привременим паркиралиштима са
паушалном претплатом, без обзира на време задржавања у
току једног месеца:
- путнички аутомобил

41,67
30,83

125,00
66,67

416,67
308,33
565,00

94,17
285,50

1.000,00

ЈКП
''ПАРКИНГ
СЕРВИС''

5. путнички аутомобили на паркиралиштима по уговору у
трајању од 60 минута, за сваки започети час:
- путнички аутомобил

32,50

6. путнички аутомобил на посебном привременом
паркиралишту у трајању од 60 минута, за сваки започети час:
I зона
II зона
7. туристички аутобуси на општим паркиралиштима за:
- прва два сата
- сваки наредни сат
- целодневно

37,50
23,33
216,67
46,67
565,00

8. путнички аутомобили физичких лица са паушалном
претплатом за општа паркиралишта:
- један месец
I и II зона - један месец
II зона - један месец

4.711,67

I и II зона -полугодишња претплата

2.355,83
24.166,67

II зона - полугодишња претплата

12.500,00

- годишња претплата
I и II зона -годишња претплата

47.116,67

II зона - годишња претплата

23.558,33

ЈКП
''ПАРКИНГ
СЕРВИС"

9. путнички аутомобили правних лица и предузетника са
повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три
возила (цене су исказане по једном возилу):
- један месец
I и II зона - један месец
II зона - један месец
I и II зона -полугодишња претплата
II зона - полугодишња претплата
- годишња претплата
I и II зона -годишња претплата
II зона - годишња претплата
10. дневна паркинг која важи од тренутка издавања до истог
времена у првом следећем дану у коме се врши наплата
паркирања
I зона
II зона
екстра зона
за све зоне
12. теретна возила паркирана на посебно предвиђеном месту по
одобрењу надлежне управе:
- за један дан
- за месец дана
- за годину дана
13. за аутомобил на посебном паркиралишту ''Чаир'' поред
стадиона ФК “Раднички“
- за сваки започети час од 60 мин.
- за месец дана
- повлашћена паркинг-карта за станаре са адресом Зетска број
2 до број 6 и Зетска број 1 до број 53
- за месец дана
- за годину дана

4.711,67
2.355,83
24.166,67
12.500,00
47.116,67
23.558,33

750,00

659,17
15.548,33
155.483,33

33,34
932,50

470,83
4.708,33

ЈКП
''ПАРКИНГ
СЕРВИС"

14. за аутомобиле
Синђелићевом Тргу

на

посебном

паркиралишту

на

за сваки започети час од 60 мин.

14.2 станари са адресом Синђелићев трг број 18, 20, 22, 24 и 26
који поседују повлашћену зонирану паркинг карту имају
право да паркирају своје возило на Синђелићевом Тргу од 1708.30 часова наредног дана, викендом од петка у 17-08.30
часова у понедељак и у дане државних празника од 00-24 часа

41,67

0,00
ЈКП
''ПАРКИНГ
СЕРВИС"

14.3 правна лица и предузетници са адресом Синђелићев трг
број 18, 20, 22 који поседују паркинг карту са паушалном
претплатом за прву паркинг зону
0,00

15. повлашћена паркинг-карта за станаре са адресом
Синђелићев трг број 18, 20, 22, 24 и 26 који имају право да
паркирају једно возило у свом власништву без временског
ограничења на посебном паркиралишту на Синђелићевом
Тргу, а која важи и за општа паркиралишта у њиховом
сектору стан.
- за један месец
- за годину дана

847,50
8.475,00

16. повлашћена зонирана паркинг-карта за станаре који паркирају
возила на општим паркиралиптима у зонираном сектору
становања за прво возило возило у власништву - станарски сектор
- за један месец
I зона и екстра зона
II зона
I зона и екстра зона - полугодишња
II зона - полугодишња
- за годину дана
I зона
II зона
17. повлашћена зонирана паркинг-карта за станаре који паркирају
на општим паркиралиптима у зонираном сектору становања - за
друго возило возило у власништву (када станар већ има издату
повлашћену зонирану паркинг-карту за станаре за прво возило у
власништву)
- за један месец -станарски сектор
I зона и екстра зона
II зона
I зона и екстра зона - полугодишња
II зона - полугодишња
- за годину дана - станарски сектор
I зона
II зона
18. уклањање на депо непрописно паркираних возила са коловоза,
тротоара и зелених површина супротно одр. закона
- до 800 кг
- до 800 кг (на посебним површинама)
- до 800кг када се возач појави на лицу места и прихвати да
уклони возило
- до 800кг када се возач појави на лицу места и прихвати да
уклони возило ( на посебним површинама)

423,33
329,17
2.116,65
1.645,85
4.233,33
3.291,67

1.271,67
989,17
6.358,35
4.945,85
12.716,67
9.891,67

4.166,67
5.000,00
3.333,33
3.333,33

ЈКП
''ПАРКИНГ
СЕРВИС"

- преко 800кг када се возач појави на лицу места и прихвати
да уклони возило
од 801 - 1.330кг
од 801 - 1.330кг ( на посебним површинама)
од 801 - 1.330кг
(започети процес уклањања возила)
од 801 - 1.330кг ( на посебним површинама)
(започети процес уклањања возила)
од 1.331кг - 1.900кг
од 1.331кг - 1.900кг ( на посебним површинама)
од 1.331кг - 1.900кг
(започети процес уклањања возила)
од 1.331кг - 1.900кг ( на посебним површинама)
(започети процес уклањања возила)
од 1.901кг и више, теретна до 4т и аутобуси за 15 путника
од 1.901кг и више, теретна до 4т и аутобуси за 15 путника ( на
посебним површинама)
од 1.901кг и више, теретна до 4т и аутобуси за 15 путника
(започети процес уклањања возила)
од 1.901кг и више, теретна до 4т и аутобуси за 15 путника( на
посебним површинама)
(започети процес уклањања возила)
теретна возила од 4т - 14т и аутобуси за 16 - 45 путника,
камионске приколице
теретна возила од 4т - 14т и аутобуси за 16 - 45 путника,
камионске приколице
( на посебним површинама)
теретна возила од 4т - 14т и аутобуси за 16 - 45 путника,
камионске приколице
(започети процес уклањања возила)

5.000,00
6.666,67
3.333,33
3.333,33
6.666,67
8.333,34
3.333,33
3.333,33
11.250,00
16.875,00
3.333,33

3.333,33
16.875,00

25.312,50

3.333,33

ЈКП
''ПАРКИНГ
СЕРВИС"

теретна возила од 4т - 14т и аутобуси за 16 - 45 путника,
камионске приколице
( на посебним површинама)
(започети процес уклањања возила)
теретна возила преко 14т и аутобуси за преко 45 путника,
грађевинске и пољопривредне машине
теретна возила преко 14т и аутобуси за преко 45 путника,
грађевинске и пољопривредне машине
( на посебним површинама)
теретна возила преко 14т и аутобуси за преко 45 путника,
грађевинске и пољопривредне машине
(започети процес уклањања возила)
теретна возила преко 14т и аутобуси за преко 45 путника,
грађевинске и пољопривредне машине
( на посебним површинама)
(започети процес уклањања возила)
21. Постављање уређаја којима се спречава одвожење
непрописно паркираних возила
Возила масе до 800кг
Возила масе од 801 - 1.330кг
Возила масе од 1.331 - 1.900кг
Возила масе од 1.901кг и више
Теретна возила масе до 4т
Теретна возила масе од 4т - 14т
Теретна возила масе преко 14т
22. услуге по захтеву трећих лица(превоз, пренос, шлеповање
и сл.), по радном часу
23. чување возила преко 24 часа, до 10 дана, за сваки дан
24. чување возила преко 10 дана, за сваки дан

3.333,33
25.312,50

37.968,75

3.333,33

3.333,33

3.333,33
3.333,33
3.333,33
3.333,33
3.333,33
3.333,33
3.333,33
2.825,00
416,67
41,67

ЈКП
''ПАРКИНГ
СЕРВИС"

