
ЦЕНОВНИК НЕДРВНИХ ПРОИЗВОДА И ЗАКУПА ЗЕМЉИШТА ЗА ДРУГЕ НАМЕНЕ

1.Гљиве                                                                                                      
накнада за
сакупљање
у дин./кг

*Вргањ(Boletus edulis) 7.67
*Лисичарка(Cantharellus cibarius) 7.67

2.Остали шумски плодови                                                                          накнада за
сакупљање
у дин./кг

*Клека (Juniperus communis) 2.52
*Купина (Rubus ulmitolius) 2.00
*Боровница (Vaccinium myrtilus) 7.67
*Шипурак (Rosa canina) 2.00
*Зова (Sambucus nigra) 3.78
*Дрен (Cornus mas) 1.37
*Остали плодови 1.37
3.Лековито биље све врсте

II Откуп и продаја гљива,осталих шумских плодова и лековитог биља

Уколико се предузеће бави откупом и продајом осталих шумских производа, откупна и продајна цена 
формирају се на следећи начин:

1. Откупна цена се свакодневно формира у зависнисти од тржишних услова;
2. Продајна (минимална ) цена формира се тако да покрије све трошкове: откупа,кало,трошкова 

дораде и паковања, као и трошкове режије из годишњег плана предузећа.
Сакупљачи који нуде гљиве,остале шумске производе и лековито биље предузећима која се баве 
газдовањем шумама ослобађају се плаћања наведених накнада.

I I . ШУМСКА ПАША

а ) Летња паша (дин по грлу)

Назив закупа                                                                              Зона  I (дин) Зона  II (дин)
*Говеда преко ½ године 300,00 150,00
*Теле до ½ године 150,00 76,00
*Коњи преко ½ године 300,00 150,00
*Коњи до ½  године 150,00 76,00
*Овце 150,00 76,00
*Јагње 80,00 23,00
*Свиње преко1/2 године 100,00 76,00
*Свиње  до ½ године 30,00 23,00

б) Цена зимске паше је за 50% мања од летње
в) Жирење свиња старих преко ½ године (дин./грлу стоке)           

*За слаб урод жира 228,00
*За средњи урод жира 300,00
*За пун урод жира 380,00

в) Жирење свиња старих до ½ године (дин./грлу стоке)

*За слаб урод жира 115,00
*За средњи урод жира 150,00
*За пун урод жира 190,00



I I Каменолом – Шљункара (дин / м3)

*Фракција I 606,10
*Фракција II 242.50
*Фракција III 242.50
*Фракција IV 242.50
*Мешавина за бетон 302.90
*Камен за печење креча и цемента (бели) 900.00
*Камен за стакларе и др. 181.80
*Камен меких врста за тампон (путеви) 91.00
*Камен тврдих врста за тампон (путеви) 181.80
*Камен тврдих врста за газни слој пута 228.00
*Камен тврдих врста за бетонску галантерију 228.00
*Фасадни камен необрађени за зидање (зелени) 1000.00
*Фасадни камен природно полуобрађерни за фасаде 2400.00
*Каолин и глина 606.00
*Хумус 606.00

Цене из овог ценовника су без пореза на додатну вредност.

               


