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ЦЕНОВНИК 

КОНФЕКЦИОНИРАНОГ  МЕСА  ДИВЉАЧИ 
 

 

Редни 

број 
Назив 

Јединица 

мере 

Цена по 

јединици 

мере 

динара 

без ПДВ-а 

1 Месо јелена - бут без костију кг 723,33 

2 Месо јелена - леђа без  костију кг 1.071,67 

3 Месо јелена - леђа са костима кг 937,50 

4 Месо јелена - исечено за гулаш кг 480,00 

5 Месо јелена - четвртина, предња и задња кг 333,33 

6 Месо дивље свиње - бут без костију кг 679,17 

7 Месо дивље свиње - леђа без  костију кг 679,17 

8 Месо дивље свиње - леђа са костима кг 593,33 

9 Месо дивље свиње -  исечено за гулаш кг 404,17 

10 Месо дивље свиње - четвртина, предња и задња кг 250,00 

11 Месо срне - бут без костију кг 1.441,67 

12 Месо срне - леђа без костију кг 1.441,67 

13 Месо срне - леђа са костима кг 1.441,67 

14 Месо срне - исечено за гулаш кг 1.201,67 

15 Месо срне - четвртина, предња и задња кг 1.334,17 

16 Месо јелена лопатара - бут без костију кг 725,00 

17 Месо јелена лопатара - леђа без костију кг 1.071,67 

18 Месо јелена лопатара - леђа са костима кг 937,50 

19 Месо јелена лопатара - исечено за гулаш кг 633,33 

20 Месо јелена лопатара - четвртина, предња и задња кг 534,17 

21 Месо муфлона - бут без костију кг 1.046,67 

22 Месо муфлона - леђа без костију кг 1.046,67 

23 Месо муфлона - леђа са костима кг 916,67 

24 Месо муфлона - исечено за гулаш кг 916,67 

25 Месо муфлона - четвртина, предња и задња кг 654,17 

26 Месо јелена - бут без костију 250 гр 227,73 

27 Месо јелена - леђа без  костију 250 гр 199,22 

28 Месо јелена - леђа са костима 250 гр 227,73 

29 Месо јелена - исечено за гулаш 250 гр 199,22 

30 Месо дивље свиње - бут без костију 250 гр 213,92 

31 Месо дивље свиње - леђа без  костију 250 гр 187,00 

32 Месо дивље свиње - леђа са костима 250 гр 213,92 



33 Месо дивље свиње -  исечено за гулаш 250 гр 187,00 

34 Месо срне - бут без костију 250 гр 306,36 

35 Месо срне - леђа без костију 250 гр 306,36 

36 Месо срне - леђа са костима 250 гр 306,36 

37 Месо срне - исечено за гулаш 250 гр 255,36 

38 Месо јелена лопатара - бут без костију 250 гр 228,08 

39 Месо јелена лопатара - леђа без костију 250 гр 199,57 

40 Месо јелена лопатара - леђа са костима 250 гр 228,08 

41 Месо јелена лопатара - исечено за гулаш 250 гр 199,57 

42 Месо муфлона - бут без костију 250 гр 329,73 

43 Месо муфлона - леђа без костију 250 гр 288,47 

44 Месо муфлона - леђа са костима 250 гр 329,73 

45 Месо муфлона - исечено за гулаш 250 гр 288,47 

 

 

* Цене су исказане без обрачунатог ПДВ-а. 

 

 

 


