
 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ  

Београд, ул. Дечанска, број 8а (у даљем тексту: Дирекција),  

  

На основу Закључка Владе који је усвојен на седници од 18.11.2021. године 

  

Оглашава прикупљање писмених понуда за  

 

размену 30.000 тона меркантилне пшенице за пшенично бело брашно „Т-500“, које ће 

се добити мељавом, ради интервентне продаје произвођачима хлеба. 

 

 

Предмет огласа је размена меркантилне пшенице за пшенично бело брашно „Т-500“, у 

паритетном односу који ће се утврдити на основу сакупљених понуда по овом огласу. 

 

I МЕРКАНТИЛНА ПШЕНИЦА  

  

1. Количина: 30.000 тона.  

  

2. Квалитет: 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: се утврђује из односа размене. 

  

5. Испорука: На паритету силос складиштара Дирекције, на основу писаног налога 

Дирекције. 

  

 

II ПШЕНИЧНО БЕЛО БРАШНО Т-500 

  

1. Квалитет: У складу са Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских 

производа и тестенина („Сл. гласник РС“ бр.68/2016 и 56/2018). 

 

2. Паковање: у расутом стању или прописно упаковано у вреће које су егализоване 

на 50кг нето масе са прописаном декларацијом или у другу расположиву амбалажу у 

договору са произвођачима хлеба. 

 

3. Цена:33,00 дин/кг, са пдв-ом.  
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4. Испорука: На паритету утоварено у возило купца у кругу млина складиштара 

Дирекције. 

 

5. Рок испоруке: Најкасније 15 дана од дана преузимања меркантилне пшенице. 

Обавеза складиштара је да у свом складишном простору, у име Дирекције, 

складишти брашно до коначне испоруке. 

 

III Плаћање: Компензацијом након испоруке наведених роба које су предмет 

размене.  

 

IV Средства обезбеђења: 

 

-Средства обезбеђења за добро извршење посла регулисаће се уговором. 

 

 

Ⅳ    Услови које мора да испуњава понуђач:   

 

Право на учествовање у јавном огласу имају складиштари Дирекције, који 

поседују млин у сопственом власништву, 

- који се баве производњом млинских производа ( шифра делатности 1061), а 

доказује се потврдом из АПР-а, оснивачким актом или статутом привредног 

друштва, 

- који немају финансијска дуговања и који  нису у спору по било ком основу са 

Републичком дирекцијом за робне резерве.  

 

 

Ⅴ   Понуда  треба да садржи следеће податке и доказе:  

  

- Основне податке о понуђачу (пун назив привредног субјекта, ПИБ, матични број, 

тачна адреса, лице за контакт са бројем телефона). 

- Количину меркантилне пшенице.  
- Количину пшеничног белог брашна „Т-500“ које се нуди у размени. 

- Уколико понуђач у Агенцији за привредне регистре, нема уписану шифру 

делатности 1061, у обавези је да достави оснивачки акт или статут привредног 

друштва. 

- Попуњен и оверен образац понуде који је у прилогу овог огласа. 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Понуде учесника јавног огласа 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: 

- бољи однос у размени меркантилне пшенице за пшенично бело брашно „Т-500“. 

- у зависности од регионалне заступљености и 

- који има већи капацитет млина и ускладиштену меркантилну пшеницу у 

власништву Дирекције, а све због брже реализације Закључка Владе. 

 

 

***  

Рок за достављање понуда је најкасније до 23.11.2021. године, до 11 часова. 

 Понуде се достављају препорученом поштом или у затвореној коверти у писарницу 

Дирекције на адреси: ул.Дечанска број 8а, Београд, 6. спрат. 

Понуде се достављају са назнаком „ПОНУДА ЗА РАЗМЕНУ МЕРКАНТИЛНЕ 

ПШЕНИЦЕ ЗА ПШЕНИЧНО БЕЛО БРАШНО Т-500- НЕ ОТВАРАТИ“, на 

полеђини коверте потребно је написати назив, и адресу понуђача. 

 

Понуде доставити на адресу: 

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

  

Отварање понуда ће се обавити. 23.11.2021. године, у 12 часова, у сали бр. 654 на VI 

спрату. Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда морају имати 

овлашћење. 

 

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.  

 

Све додатне информације и обавештења могу се добити на телефоне: 011/3343-652 и 

021/526-890. 

 

Дирекција задржава право једностраног одустанка од реализације овог јавног огласа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
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Назив понуђача  

Седиште понуђача   

Седиште-локација млина: адреса, контакт

телефон 

 

Oдговорно лице   

Лице за контакт   

Телефон (фиксни и мобилни), Телефакс  

Електронска адреса понуђача (Е-mail)  

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број (ПИБ) 

 

 

Шифра и назив делатности 
 

 

Број текућег рачуна и назив  

банке  

 

 

Елементи понуде: 

 

Количина меркантилне пшенице за  

натуралну размену ( у кг) 

 

 

Количина пшеничног белог брашна Т-500, 

која се добије из понуђеног паритета ( у кг) 

 

 

 

Понуђени паритет : 

 

 

 

Капацитет млина за 24 часа: 

 

 

Место и датум:                                         М.П.                                            ПОНУЂАЧ: 

 

_________________________                                             ________________________ 

                                                                                   (потпис и печат одговорног лица) 


