
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА  

ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА 

ТОВНУ ЈУНАД 

 

 
На основу Закључка 05 Број: 339-5433/2019 од 30.05.2019. године Републичка 

дирекција за робне резерве ће извршити натуралну размену до 10.000 тона 
меркантилног кукуруза за товну јунад. 
 

1) Натурална размена односи се на на примарну пољопривредну производњу, 

регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица, земљорадничке 

задруге и предузетнике), који имају производњу товне јунади. 

 

2) Произвођачи са којима ће се реализовати натурална размена су: 

 

а) физичка лица-носиоци регистрованог пољопривредног породичног газдинства 

која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о 

упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима 

за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 17/13, 

102/15, 6/16,  46/17, 44/18-др.закон, 102/18 и 6/19) и налазе се у активном статусу. 

б) правна лица, земљорадничке задруге и предузетници, који морају бити 

регистровани у Агенцији за привредне регистре, са шифром претежне делатности 01.42-

узгој других говеда и бивола. 

 

3) Паритет у натуралној размени је: 

 

15,30 kg меркантилног кукуруза за 1 kg товне јунади 

 

Паритет је утврђени на основу кретања цена Продуктна берза Нови Сад за 

меркантилни кукуруз природно сув род 2018 – 16,72 дин/kg, a за товну јунад – 255,87 

дин/kg, период од 20.05.-24.05.2019.године на Информационом систему „Инфо Тим“, 

Нови Сад, цене су са порезом на додату вредност. 

 

4) Меркантилни кукуруз, који се даје у размену за товну јунад је: природно 

или вештачки сув, у зрну, здрав и зрео, без знакова плесни и без страног мириса и укуса, 

незаражен биљним болестима и штеточинама, до 14 % влаге, до 8 % ломљених зрна, до 

2% дефектних зрна, до 2 % нагорелих  зрна, стране примесе макс. 1%, од тога 0,5 % 

анорганских. Лом се утврђује помоћу сита са округлим отворима пречника од 5 мм, 

сагласно одредбама стандарда SRPS Е.B3.516, а према Правилнику о квалитету жита, 

млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Сл. лист СРЈ”, бр. 

52/95 и “Сл. лист СРЈ”, бр. 52/95 и „Сл.лист СЦГ“бр. 56/2003-дг.правилник и 4/2004-

др.правилник и „Сл.гласник РС“, бр. 43/2013-др.правилник). 

 

5) Квалитет товне јунади коју Дирекција прима на основу ове робне 

размене је: Товна јунад мора одговарати Правилнику о квалитету говеда и оваца за 

клање и тов ПК-Е2; III прерађено издање („Сл. лист СФРЈ”, бр.21/69 и 55/69), 450-500 

kg телесне масе.  

  

6) Минимални услови које морају испуњавати примарни пољопривредни 

произвођачи у време пријављивања на јавни позив су: поседовање товне јунади минимум  

5 (пет) грла/комада, а максимално 30 (тридесет) грла/комада. Доказ: Извод из Централне 

базе података о обележеним животињама, сагласно члану 84. став 1. Закона о 

ветеринарству („Сл.гласник РС“ бр.91/05, 30/10 и 93/12) са подацима о газдинству и  
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држаоцу животиња, са пратећим странама - Образац  о обележавању и регистрацији 

говеда, који садржи идентификациони број животиње – број ушне маркице животиња на 

газдинству, потписана и оверена, коју издаје надлежна ветеринарска станица, не старије 

од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева. 

 

7) Максимална количина меркантилног кукуруза по примарном пољопривредном 

произвођачу је до 100.000 kg, у складу са количином товне јунади коју планирају да 

испоруче Дирекцији.  

 

8) Товна јунад морају бити на складишту примарног произвођача који се 

пријављује на јавни позив најмање 120 дана пре објаве Јавног позива, и морају бити 

уписана у Централну базу података о обележеним животињама.  

 

9) Преузимање меркантилног кукуруза произвођачи ће извршити одмах по 

достављању средстава обезбеђења, а на основу писаног налога Дирекције. На паритету 

утоварено у возило произвођача, у силосу овлашћеног складиштара Дирекције.  

 

10) Рок испоруке товне јунади је до 9 (девет) месеци од дана преузимања 

меркантилног кукуруза, на паритету утоварено у возило примарног произвођача, у 

производном објекту-фарми.  

 

11) Средства обезбеђења испоруке товне јунади су: доказ о упису хипотеке првог 

реда у јавне књиге у корист Дирекције на непокретној имовини која је у власништву 

примарног произвођача у висини вредности уговора, или банкарска гаранција (правна 

лица), и пет (5) бланко потписаних регистрованих меница за правна лица. 

 

12)  Уколико Дирекција не преузме товну јунад у утврђеним роковима, примарни 

произвођач ће са Дирекцијом закључити уговор о складиштењу, чувању и занављању 

товне јунади. 

 Средства обезбеђења складиштења, чувања и занављања су: доказ о упису 

хипотеке првог реда у јавне књиге у корист Дирекције на непокретној имовини која је у 

власништву примарног произвођача или банкарска гаранција, и пет (5) бланко 

потписаних регистрованих меница за правна лица. 

 Уговором о складиштењу, чувању и занављању товне јунади биће утврђено да 

произвођачи по писаном налогу Дирекције морају испоручити товну јунад уговорене 

количине, квалитета, генетске структуре, суккцесивно у складу са производним 

циклусом. У случају да произвођач жели да раскине уговор са Дирекцијом, односно да 

испоручи товну јунад без писаног налога Дирекције, Дирекција ће своја потраживања 

остварити предајом средства обезбеђења на реализацију. 

 

 

13)  Обавезна документација: 

 

А) за физичка лица: 

 

- доказ о активном статусу у Регистру пољопривредних породичног газдинстава, 

издата од стране Министарства финансија, Управе за трезор, за текућу годину 

(Потврда, Извод). 

- Потврда о регистрацији газдинства, издата од Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Управе за ветерину, коју издаје надлежна ветеринарска 

станца, приликом доделе ID броја газдинства на коме се држе животиње и HID броја. 

Газдинства морају бити уписана у Централну базу, коју води Управа за ветерину, по 
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Правилнику о регистрацији, односно одобравању објекта за узгој, држање и промет 

животиња („Сл.гласник РС“ бр.36/2017). 

- Контролна листа о спровођењу активног надзора на газдинству, коју издаје 

надлежна ветеринарска станица, оверена и потписана, не старије од 15 (петнаест) дана од 

дана подношења захтева. 

- Извод из Централне базе података о обележеним животињама (прва страна 

обавезна-садржи податке о газдинству), сагласно члану 84. став 1. Закона о 

ветеринарству („Сл.гласник РС“ бр.91/05, 30/10 и 93/12), са пратећим странама на 

којима су бројеви ушних маркица јунади на газдинству, коју издаје надлежна 

ветеринарска станица, оверена и потписана на последњој страни, не старије од 15 

(петнаест) дана од дана подношења захтева.  

   - изјава о бројном стању и структури сточног фонда оверена од стране јавног 

бележника – нотара (Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа “Службени 

гласник РС”, бр. 93/2014 и 22/2015). 

- изјава о прихватању услова из јавног позива, и све услове из конкурсне 

документације, оверена од стране јавног бележника-нотара (Закон о оверавању потписа, 

рукописа и преписа “Службени гласник РС”, бр. 93/2014 и 22/2015). 
 

Б)  за правна лица, земљорадничке задруге и предузетнике: 
 

   - доказ о активном статусу у Регистру пољопривредних породичног газдинстава, 

издата од стране Министарства финансија, Управе за трезор, за текућу годину 

(Потврда, Извод). 

- Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за 

ветерину, о упису у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, по 

Правилнику о регистрацији, односно одобравању објекта за узгој, држање и промет 

животиња („Сл.гласник РС“ бр.36/2017). Укoлико правна лица, земљорадничке задруге и 

предузетници већ поседују Решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, 

донето после дана 26.09.2006.године, нису у обавези да достављају ново Решење, већ 

постојеће, јер су иста аутоматски уписана у Регистар објеката, односно Регистар 

одобрених објеката и не издаје му се ново решење.  

- Потврда о регистрацији газдинства, издата од Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Управе за ветерину, коју издаје надлежна ветеринарска 

станца, приликом доделе ID броја газдинства на коме се држе животиње и HID броја. 

Газдинства морају бити уписана у Централну базу, коју води Управа за ветерину, по 

Правилнику о регистрацији, односно одобравању објекта за узгој, држање и промет 

животиња („Сл.гласник РС“ бр.36/2017). 

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре не старије од 15 (петнаест) 

дана. 

- Оснивачки акт произвођача, да је основан за обављање делатности производње 

товне јунади (узгој, чување и промет) са шифром претежне делатности 01.42-Узгој 

других говеда и бивола. 

- Контролна листа о спровођењу активног надзора на газдинству, коју издаје 

надлежна ветеринарска станица, оверена и потписана, не старије од 15 (петнаест) дана од 

дана подношења захтева. 

- Извод из Централне базе података о обележеним животињама (прва страна 

обавезна-садржи податке о газдинству), сагласно члану 84. став 1. Закона о 

ветеринарству („Сл.гласник РС“ бр.91/05, 30/10 и 93/12), са пратећим странама на 

којима су бројеви ушних маркица јунади на газдинству, коју издаје надлежна 

ветеринарска станица, оверена и потписана на последњој страни, не старије од 15 

(петнаест) дана од дана подношења захтева.  
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   - изјава о бројном стању и структури сточног фонда оверена од стране јавног 

бележника-нотара (Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа “Службени гласник 

РС”, бр. 93/2014 и 22/2015). 

- изјава о прихватању услова из јавног позива, и све услове из конкурсне 

документације, оверена од стране јавног бележника-нотара (Закон о оверавању 

потписа, рукописа и преписа “Службени гласник РС”, бр. 93/2014 и 22/2015). 

 

14) Целокупна документација  се подноси у оригиналу или овереној копији.  

 

15) Tовна јунад морају бити у власништву подносиоца захтева, што се доказује 

Изводом из Централне базе података о обележеним животињама, који гласи на 

име подносиоца захтева.   

 

16) Захтеви произвођача са којима је Дирекција у спору, произвођачи који су у блокади 

током 2019.године, који имају не измирене обавeзе према Дирекцији, имају 

финансијски дуг према Дирекцији, нису доставили средства обезбеђења по 

различитим уговорним обавезама према Дирекцији, као и захтеви са непотпуном 

документацијом  неће се разматрати.  

 

17) Предност приликом избора произвођача имају они који понуде: 

 

1. произвођачи са већим сточним фондом,  

2. произвођачи који се писаном изјавом обавежу да ће по истеку производног 

циклуса потпишу уговор о чувању, складиштењу и занављању товне јунади (образац 4).  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране писарнице 

Дирекције до  13.06.2019. године, до 12 часова, Понуде се достављају у затвореној 

коверти са назнаком „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ – за натуралну размену 

меркантилни кукуруз за товну јунад“, на адресу: 

 

                        РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 

11000 Београд, Ул. Дечанска бр.8а 

 

 На полеђини коверте обавезно уписати назив произвођача, адресу, телефон 

и контакт особу. 

 Отварање понуда ће се обавити 13.06.2019. године у 12:30 часова, у сали 

број 654 a на VI спрату. Присутни представници произвођача морају Радној групи 

поднети овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.  

  Непотпуне и неблаговремене понуде, неће се разматрати. 

 Понуде се подносе у оригиналу или овереној копији и морају бити јасне и 

недвосмислене, оверене печатом и потписане од стране произвођача. 

 Радна група ће извршити избор, у складу са испуњењем услова из јавног позива, 

и потребама Дирекције.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Пре усвајања Извештаја о избору, радна група ће предложити да овлашћена 

контролна организација изврши увид на терену и утврди постојање и капацитет објекта 

за тов јунади. 

 Дирекција задржава право једностраног одустајања од натуралне размене по 

овом огласу.  

 Сви учесници Јавног позива биће писмено обавештени о испуњености 

услова њихове понуде. 
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ОБРАЗАЦ  1 
Образац понуде 

 

Елементи понуде:  

Количина меркантилног кукуруза за  

натуралну размену 
 

Количина јунади у време пријављивања 

на јавни позив 
 

Капацитет објекта за тов јунади  

Општи подаци о понуђачу:  

Назив понуђача  

Седиште понуђача   

Седиште-локација фарме-објекта за држање  

и узгој товне јунади, адреса, контакт 

телефон 

 

Oдговорно лице   

Лице за контакт   

Телефон (фиксни и мобилни), Телефакс  

Електронска адреса понуђача (Е-mail)  

Матични број понуђача/Јединствени  

матични број грађанина 
 

Број пољопривредног газдинства (БПГ) 

 
 

Порески идентификациони број (ПИБ),  

и ПДВ број 

(Уписују сви обвезници ПДВ-а)  

 

Шифра и назив претежне делатности 

(0142) 
 

Број текућег рачуна и назив  

банке (пријављеног у Управи за трезор) 
 

Облик својине на непокретности 

(ОБАВЕЗНО) 

 

 

Место и датум:                                                       М.П.                         ПОНУЂАЧ: 

 

_________________________                                                  ________________________ 

                                                                                            (потпис и печат одговорног лица) 

 

                                                                                     ОВЕРАВА ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК 

                                                                                                    Потпис и печат   
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ОБРАЗАЦ  2 
 

 

 

             На основу јавног позива Републичке дирекције за робне резерве, Београд, 

дајем 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА 

 

 

 

 

 

            Да, прихватам услове из овог јавног позива, објављеног на порталу 

Републичке дирекције за робне резерве 06.06.2019.године, као и све услове из 

конкурсне документације за натуралну размену до 10.000 тона меркантилног 

кукуруза за товну јунад.  

 

 

 

 

 

                       Понуђач : _____________________________________________________ 

                                                                     М.П. 

                                       назив предузећа/газдинства, адреса, одговорно лице 

 

 

 

                                                                                                          П О Н У Ђ А Ч  

 

                                                                          М.П.           ___________________________ 

    _______________________                                                    Потпис одговорног лица 

              Место и датум 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ОВЕРАВА ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК 

                                                                                         Потпис и печат   
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ОБРАЗАЦ  3 

ИЗЈАВА 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорности: 

 

1. да ћу меркантилни кукуруз користити искључиво за примарну производњу. 

 

2. да je структура сточног фонда на дан (дан издавања Извода из Централне базе 

података о обележеним животињама) ________.2019. године износила (у 

комадима): 

 

  

-товне телади_______________________ 

-товне јунади__________________________ 

 

Понуђач: _____________________________________________________ 

назив предузећа/газдинства, адреса  

 

 

 

М.П.___________________________________ 

Понуђач 

 

 _____________ 

Место и датум 

                                                                                     ОВЕРАВА ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК 

                                                                                         Потпис и печат   
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ОБРАЗАЦ  4 

ИЗЈАВА 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорности: 

 

 

 

1.  да ћу потписати уговор о складиштењу, чувању и занављању за целокупну 

количину товне јунади која је предмет овог позива у року до 9 (девет) месеци. 

 

 

 

 

Понуђач: _____________________________________________________ 

назив предузећа/газдинства, адреса 

 

 

                                                                                                                   П О Н У Ђ А Ч  

 

                                                                                       М.П. ___________________________ 

_______________________                                                       Потпис одговорног лица 

     Место и датум 

 

 

 

 

 

 

                                                                     ОВЕРАВА ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК 

                                                                                         Потпис и печат   

 


