
Република Србија

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 
БЕОГРАД, ул. ДЕЧАНСКА бр. 8 /А 

(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДИРЕКЦИЈА)

На основу Програма републичких робних резерви за 2019. годину

ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ
ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

I  ПРОИЗВОДИ ИЗМЕЉАВАЊА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ

1.  БРАШНО Т -500
               КОЛИЧИНА 2.000.000 кг     
 Складиште Дирекције АИК, Нови Пазар. 
 .

Квалитет: одговара одредбама Правилника о квалитету жита, млинских и пекарских 
производа и тестенина ( "Службени гласник РС", бр. 68/2016 и 56/2018).

Паковање: натрон вреће 25/1 кг нето масе.

2. ПШЕНИЧНО СТОЧНО БРАШНО
     КОЛИЧИНА: 600.000 кг

    Складиште Дирекције: АИК, Нови Пазар. 

Квалитет: одговара  одредбама  Правилника  о  квалитету  и  другим  захтевима  за  храну  за
животиње („Службени лист СРЈ“ бр. 20/2000 и 38/2001 и "Службени гласник РС", бр. 4/2010 –
др. правилници)
Паковање: натрон вреће 30 /1 нето масе.

II  МЕСНЕ КОНЗЕРВЕ     

  1. ЈЕТРЕНЕ ПАШТЕТЕ 
КОЛИЧИНА: 30.000  кг

Паковање: лименка егализована на 150 гр нето масе и алу фолија егализована на 75 гр нето
масе, упаковане у збирну амбалажу-кутију.
Складиште Дирекције:  ИМ Топола, Бачка Топола, Yuhor Export, Јагодина, Про-Мес, 
Нови Бечеј,  Каћ;Оџаци ГТ

      2.   МЕСНИ НАРЕЗАК 
КОЛИЧИНА: 50.000 кг
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Паковање: лименка егализована на100 гр и 150 гр нето масе, упаковане у збирну амбалажу-
кутију.
Складишта Дирекције: ИМ Топола, Бачка Топола, Yuhor Export, Јагодина, , ПКБ Имес,
Падинска  Скела,  ИМ  Неопланта,  Нови  Сад,  ПРО-МЕС  ДОО,  Нови  Бечеј,  ИМ
Матијевић, Нови Сад.;  АЛФ-Промет, Каћ

Квалитет:  одговара одредбама Правилника о квалитету уситњеног меса,  полупроизвода од
меса и производа од меса („Службени гласник РС“, бр.104/2014 и 94/2015).

     III  ЖИВА СТОКА                    
                                                     

   1.  ТОВНЕ СВИЊЕ
            КОЛИЧИНА: 3.226.000 кг                
Квалитет: одговара одредбама Правилника о квалитету закланих свиња и категоризацији 
свињског меса (“Службени лист СФРЈ” бр.2/85; 12/85 и 24/86).

    2.  ТОВНА ЈУНАД
                КОЛИЧИНА: 300.000  кг    
Квалитет:одговара одредбама Правилника о квалитету говеда и оваца за клање и тов ПК-Е2 ;
III  прерађено издање (“Службени лист СФРЈ” , бр.21/69 и 55/69).

          3.ТОВНЕ ОВЦЕ
             КОЛИЧИНА 13.700 кг
         Квалитет:одговара одредбама Правилника о квалитету говеда и оваца за клање и тов 
ПК-Е2 ; III  прерађено издање (“Службени лист СФРЈ” , бр.21/69 и 55/69).

    IV  МЛЕКО И ПРАХУ

           1. пуномасно млеко у праху у количини:57.000 кг
           2. обрано млеко у праху у колиини : 47.000 кг

    Квалитет:  млека у праху у свему одговара одредбама важећег Правилника о квалитету
производа од млека и стартер култура („Службени гласник РС“ бр. 33/2010, 69/2010, 43/2013
-др. правилник и 34/2014.)
Пуномасно млеко у праху садржи од 26% до 42%, млечне масноће у сувој материји по маси, а 
обрано млеко у праху садржи не више 1,5 % млечне масноће у сувој материји по маси.
Паковање: натрон вреће-паковање преко 2,5 кг нето масе.
Складишта Дирекције: ПК Златибор, Млекара Панчево и Master- Milk Блаце.

       V  ВИНО

           1.  КВАЛИТЕТНО НЕФЛАШИРАНО ВИНО
   КОЛИЧИНА: 237.480  л

 Складишта Дирекције: Вино Жупа, Александровац,  Навип, Добановци и Технопродукт, 
Велика Дренова.
                                                                                                                                             
Квалитет:  Правилник о квалитету и другим захтевима за  вино  („Службени лист СРЈ“ бр.
54/99 и 39/2002,  „Службени лист СЦГ“ бр.  56/2003 и "Службени гласник РС", бр. 87/2011 и
26/2015 – др. правилници)
Паковање: у ринфузи.
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2. ВИНО-НЕУСЛОВНО
    КОЛИЧИНА: 4.179  л

            Паковање: у ринфузи.
Складиште Дирекције: Навип, Добановци.

VI  КУХИЊСКА СО
                         

1. КУХИЊСКА СО
       КОЛИЧИНА: 50.000 кг

Квалитет: одговара одредбама Правилника о квалитету и другим захтевима за со за људску
исхрану и производњу намирница („Сл. лист СЦГ“ бр.31/2005).
Паковање: 50/1 кг нето масе,
Складиште Дирекције Кристал со, Београд.

2. СО ПОМЕТАЧИНА
КОЛИЧИНА: 100 кг

           
Складиште Дирекције: Лука Београд.

* * *

Паритет за све робе: складиште Дирекције 
Рок и начин плаћања: АВАНС 100% у року од 20 дана од дана издавања предрачуна.
Динамика преузимања роба: 15 дана од дана издавања писменог налога.

Писмена понуда заинтересованих предузећа за куповину наведених роба мора да садрже
следеће елементе :

-Врста и назив робе;
-Количина робе (кг, л);
-Цена робе (дин/кг, дин/л ), без ПДВ-ом
-Остале погодности које се нуде, а битно утичу на повољност понуде.

* * *

Уз писмену понуду потребно је доставити:
-1 (једну) соло меницу, бланко потписану и оверену, 
- меничнo писмо-овлашћење, 
-фотокопију картона депо потписа оверену од стране банке и 
- доказ о поднетом Захтеву за регистрацију меница оверен од овлашћене банке  („Службени
гласник РС„ бр.56/2011).
-извод из регистра привредних субјеката.
        Уколико понуђач одустане од закључења уговора, Дирекција има право обештећења
активирањем достављене менице у износу од 1% вредности понуде.
                                                                                                           

* * *

Критеријум за одлучивање је највиша понуђена цена, под истим економским условима
понуђача.



4

Јавни  оглас  је  отворен  до  коначне  продаје  оглашених  количина  пољопривредно  -
прехрамбених производа. 

Рок за достављање понуда  је среда  06.03.2019. године до 12 часова. У случају да се
целокупна понуђена количина не прода, и сваке наредне среде вршиће се даља продаја јавним
отварањем,  до  коначне  продаје  производа.  Комисија  ће  узимати  у  разматрање  само
благовремено приспеле понуде.

      Понуде доставити у затвореним ковертама, на адресу, са назнаком:
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, БЕОГРАД, ул.Дечанска бр.8/а

«ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНО -  ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА -
НЕ ОТВАРАТИ», као и пуну адресу и телефон понуђача на полеђини коверте.

                                                                                                                                              
 Јавно отварање одржаће се у среду 06.03.2019. године у 12:30 часова у просторијама

Републичке дирекције за робне резерве, Београд,  ул.  Дечанска бр.8а,  VI  спрат као и сваке
наредне  среде  до  коначне  продаје  оглашених  количина  пољопривредно  -  прехрамбених
производа.
                                                                                                                                                              

       Непотпуне и неблаговремене понуде, као и понуде предузећа која су у спору, чији је
текући рачун у блокади или имају финансијски дуг према Дирекцији, неће се разматрати.

                                                                                                                                                      
        Републичка дирекција за робне резерве ће донети одлуку о избору најповољније

понуде на основу које ће са најповољнијим понуђачима закључити уговор о продаји.
      
       Дирекција задржава право једностраног одустајања од продаје наведених производа по

овом огласу. 
    

     Све информације могу се добити у Републичкој дирекцији за робне резерве –
Београд,  ул.  Дечанска  бр.8/а,  телефони:  011-3235-364, 011/3239-058 Одељење  за
пољопривредне  и  прехрамбене  производе,  021/528-911,  021/526-890, Центар  у  Новом
Саду.

           
                                                                           


