
ДОПУНА И ИЗМЕНА ЈАВНОГ  ПОЗИВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА 
ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 17.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА

ТОВНУ ЈУНАД

Тачка 10. мења се и гласи:

10. Списак кланица:  
1.ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО, НОВИ САД;
2.АЛФ ПРОМЕТ ДОО, КАЋ
3.ЗМАЈЕВАЦ ДОО, ИРИГ
4.ТУРКОВИЋ ДОО, Сјеница
5. КЛАНИЦА ДИВЦИ ДОО, Дивци
6. МИ КОСАНОВИЋ, Мартинци

Тачка 12. мења се и гласи:

12) 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), не старије од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева.

-  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).

-  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.
       - Уверење о здравственом стању. 
     - Изјава о бројном стању и структури сточног фонда.

 -  Изјава  о  прихватању  услова  из  јавног  позива,  и  све  услове  из  конкурсне
документације.

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), не старије од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева.

-  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,
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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. 
         - Уверење о здравственом стању. 
   - Изјава о бројном стању и структури сточног фонда.

-  Изјава  о  прихватању  услова  из  јавног  позива,  и  све  услове  из  конкурсне
документације.

У  свему  осталом,  одредбе  Јавног  позива  за  прикупљање  понуда  за  натуралну
размену 17.000 тона меркантилног кукуруза за товну јунад од 06.09.2019. године остају
не промењене.
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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)
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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,  као  и  све  услове  из  конкурсне
документације  за  натуралну  размену до  17.000  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
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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 комади-
ма):

 

-товне телади_______________________

-товне јунади__________________________

Понуђач: _____________________________________________________

назив предузећа/газдинства, адреса 

М.П.___________________________________
Понуђач

 _____________
Место и датум

                                                                                     


	- Изјава о бројном стању и структури сточног фонда.
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