
  
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 
Београд, ул. Дечанска, број 8а (у даљем тексту: Дирекција), 

 
На основу Програма републичких робних резерви за 2021. годину 

 
Оглашава прикупљање писмених понуда за 

 
                    РАЗМЕНУ  10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ  
                                ЗА 5.555 ТОНА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ 
 
Предмет огласа: је размена меркантилне пшенице за семенску пшеницу 
рода 2021. године у односу 1,8 кг меркантилне пшенице за 1 кг семенске 
пшенице. 
 

I МЕРКАНТИЛНА ПШЕНИЦА 
 

  1. Количина: 10.000 тона. 
 

  2. Квалитет: Меркантилна пшеница која се даје у размену је домаћег порекла, 
у расутом стању, на паритету силос овлашћеног складиштара Дирекције.. 
Меркантилна пшеница је зрела, здрава, без знакова плесни, страних мириса и 
укуса, погодна за људску исхрану, незаражена пшеничним болестима и 
штеточинама, са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 
кг/хл, влага макс. 13%, укупне примесе 2% од чега неорганског порекла макс. 
0,25%, садржај сирових протеина мин. 11,5%. 

 
3. Паковање: у расутом стању. 
 
4. Цена: 22,35 дин/кг са ПДВ-ом, цена меркантилне пшенице са Продуктне  

берзе Нови Сад, на дан  28.07.2021. године.   
 
5. Испорука: на паритету силос овлашћеног складиштара Дирекције. 

 
   6. Квантитативно и квалитативно преузимање:  по добијању средстава 
обезбеђења испоруке семенске пшенице, а  врши се код  Складиштара по налогу 
Дирекције, где се утврђује количина и квалитет, а најкасније до 30.09.2021. 
године. 
 
II СЕМЕНСКА ПШЕНИЦА РОД 2021. ГОДИНЕ 
 

1. Количина: 5.555 тона, сертификованог семена прве генерације следећег 
сортимента: 

-  СИМОНИДА            у количини од ..............   1.550  т  
-  ПОБЕДА                   у количини од .............    1.100  т 
-  ИЛИНА                     у количини од .............       150  т 
-  ЗВЕЗДАНА               у количини од .............       500  т 
-  НС 40 С                      у количини од .............    1.200  т 
-  РЕНЕСАНСА            у количини од ..............     655  т 
-  ОБАЛА                      у количини од ..............      200  т 
-  ФУТУРА                   у количини од ..............      200  т 
2. Квалитет: Семенска пшеница, која се испоручује из размене, је рода 2021. 
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године. У погледу квалитета мора одговарати одредбама закона о семену 
(„Сл.гласник РС“, бр. 45/05 и 30/10). 

3. Паковање: Прописно упакована у полипропиленске вреће које су 
егализоване на 25/1, 50/1 кг нето масе са прописаном декларацијом или у џамбо 
врећама са прописаном декларацијом. 

 
4. Цена: у д/кг,  се утврђује из односа размене. 
 
5. Испорука: на паритету у складиште испоручиоца. 
 

  6. Рок испоруке:  најкасније до 05.09. 2021. године.  
Обавеза испоручиоца је да у свом складишном простору, у име Дирекције, 
складишти робу до 31.12.2021 године.  
Такође, обавеза испоручиоца је да приликом испоруке семенске пшенице по 
налогу Дирекције врши утовар крајњем кориснику. 

 
III  Плаћање: Компензацијом након испоруке наведених роба које су предмет      

   размене. 
 

IV Средства обезбеђења:  
- 5 (пет) бланко сопствених меница, чији су бројеви наведени у меничном 
овлашћењу, потписане од стране овлашћеног лица Испоручиоца у складу са 
картоном депонованих потписа и оверене печатом, плативе на први позив, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока важења уговора, 
менично овлашћење – писмо, доказ о регистрацији меница, копију картона 
депонованих потписа са оригиналном овером од стране пословне банке 
Испоручиоца, с тим да овера не сме бити старија од дана закључења уговора. 
 

******* 
 V Услови које мора да испуњава понуђач:  

1. Право на учествовање у јавном позиву имају правна лица која су 
регистрована у Агенцији за привредне регистре са шифром претежне 
делатности 0111- гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица 
и која су уписана у Регистар дорађивача семена за делатност дораде 
семена стрних жита (пшеница, јечам, овас, тритикале). 

2. Правна лица из претходног става, која немају финансијска дуговања и 
која  нису у спору по било ком основу са Републичком дирекцијом за 
робне резерве. 

 
 

VI   Понуда  треба да садржи следеће податке и доказе: 
 

 Основне податке о подносиоцу захтева (пун назив привредног субјекта,                    
ПИБ, матични број, тачна адреса, лице за контакт са бројем телефона); 

 Количина меркантилне пшенице; 
 Количина и квалитет семенске пшенице по сортименту; 
 Извод о регистрацији привредног субјекта издат од Агенције за 

привредне регистре, не старији од 15 дана од дана објављивања јавног 
позива; 

 Решење о упису у регистар дорађивача семена пољопривредног биља; 
 2 (две) бланко потписане и оверене сопствене менице са меничним 
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овлашћењем, доказом о регистрацији меница и копијом картона 
депонованих потписа. 

 
Понуде учесника јавног позива који су у судском спору са Дирекцијом, 

који имају неизмирене доспеле обавезе према Дирекцији, неће се узети у 
разматрање. 

Предност ће имати онај понуђач који понуди целокупну количину 
траженог сортимента.  

 
*** 

Рок за достављање понуда је најкасније до 11.08.2021. године, до 11. 
часова.  Понуде се достављају препорученом поштом или у писарницу 
Дирекције у Дечанској улици број 8а, 6. спрат, Београд, у затвореној коверти са 
назнаком „ПОНУДА ЗА РАЗМЕНУ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ - НЕ 
ОТВАРАТИ“, на адресу - 
 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 
11000 Београд, ул. Дечанска бр. 8а 

 
Отварање понуда ће се обавити 11.08.2021. године у 12 часова, у сали бр. 

654 на VI спрату.  
 
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати. 
Ближа обавештења могу се добити преко следећих бројева телефона: 

011/3238-997, лице за контакт Зоран Мићић. 
 


