На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС" бр.
62/06, 65/08- др закон, 41/09, 112/15 и 80/2017) и на основу Одлуке о скидању усева на
пољопривредном земљишту удржавној својини које се користи без правног основа на
територији града Вршца (Службени лист града Вршца бр. 10/2016, а у складу са чланом
39. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/2012, 14/2015 и
68/2015) град Вршац, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. Назив наручиоца: Град Вршац
Адреса наручиоца: Трг победе 1
Интернет страница наручиоца: http://www.vrsac.com
2. Предмет набавке: Скидање усева са узурпираног пољопривредног земљишта у
државној својини.
3. Критеријум за доделу уговора: најповољнија понуда.
Под најповољнијом понудом се сматра најнижи збир цена скидања и превоза усева
без ПДВ.
4. Начин достављања понуде: Понуде се предају на писарницу Градске управе,
најкасније до 06.07.2018. године, до 10,00 сати. На коверти обавезно назначити да се
ради о понуди за скидање усева са узурпираног пољопривредног земљишта.
Понуда се даје искључиво на обрасцима који су у прилогу (1)Техничка спецификација
услуге и (2) Образац понуде
5. Контакт особа: Ради стицања увида у све информације које су неопходне за
припрему понуде, особа за контакт је члан градског већа за ресор пољопривреде
060/80-70-177.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА СА УЗУРПИРАНОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Услуга скидања усева са узурпираног пољопривредног земљишта у државној својини
подразумева:
А. Скидање усева
Б. Превоз до откупне станице
Ц. Откуп
А. Скидање усева
Понуђачи морају испуњавати следеће услове:
1. да на захтев Радне групе за спровођење Одлуке о скидању усева са пољопривредног
земљишта у државној својини које се налази на територији града Вршца изврши жетвубербу пољопривредних усева у зависности од потреба града Вршца, а на површинама,
према динамици и диспозицији коју одреди Радна група;
2. да спроведе све потребне мере безбедности и здравља на раду и противпожарне
заштите у складу са Законом о заштити од пожара ( «Сл. гласник РС« бр. 111/09 и
20/15).
3.Сви трошкови који настану у току реализације овог посла, а односе се на евентуалне
кварове, поправке, редовно одржавање комбајна, као и сви остали овде непоменути
трошкови везани за функционисање комбајна, као и трошак горива и комбајнера и
падају на терет понуђача.
4. да имају регистрован комбајн у складу са Законом о безбедности саобраћаја на
путевима ( "Сл.Гласник РС" број: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др
закон и 9/16 - УС, 24/18).
Оквирне површине:
7,14 ha пшенице
7 ha јечма
12,6 ha сунцокрета
1,15 ha репице
7,9 ha кукуруза
У току реализације уговора је могуће повећање или смањење површина са којих је
потребно скинути усеве.
Б. Превоз до откупне станице
Потребно је:
1. да заинтересовано лице располаже са довољним бројем транспортних средстава;
2. да изврши пријем на превозно средство приликом скидања и обави превоз скинутих
усева са одговарајућим приколицама.
3. да спроведе све потребне мере безбедности и здравља на раду и противпожарне
заштите у складу са позитивним прописима.
Сви трошкови који настану у току реализације овог посла, а односе се на евентуалне
кварове, поправке, редовно одржавање, као и сви остали овде непоменути трошкови
везани за функционисање транспортних средстава, као и трошак горива и возача
падају на терет понуђача.

Ц.Откуп
Понуђач мора да обезбеди следеће:
1. да обезбеди откупно место на територији Јужнобанатског округа.

2. да откупно место има уређени простор, колску вагу са важећем уверењем којом
северификује њена техничка исправност и исправност мерења (пријем се врши на
основу сертификата о извршеној анализи пољопривредних производа, сведено на
СРПС квалитет).
3. на откупном месту примењују се технички услови за пријем, мерење, утовар и
истовар пољопривредних производа у складу са посебним прописима.
4. да обезбеди депозит у износу од 1.000.000,00 динара или банкарску гаранцију;
Обрачун и плаћање откупљених пољопривредних производа ће се вршити у року од 15
дана од момента фактурисања истих, с тим да се последња цена формира
31.10.2018.године, односно када уљаре изађу са званичним ценама
Откуп уљарица ће се вршити по већој цени без ПДВ-а Дијаманта и Викторија групе за
пољопривредне произвођаче.
Откуп житарица ће се вршити по цени за пољопривредне произвођаче без ПДВ-а,
откупљивача житарица односно млинова на територији града на дан примопредаје
житарица.

Датум:_______________________
Сагласан ПОНУЂАЧ

М.П.

_____________________________
(потпис одговорног лица понуђача)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Дајемо понуду број ____________ од ______________ за скидање усева са
узурпираног пољопривредног земљишта у државној својини
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

пословно име или скраћен назив:
адреса седишта:
овлашћено лице за потписивање уговора:
особа за контакт:
e-mail:
телефон:
текући рачун:
банка:
матични број:
ПИБ број:
1. Скидање усева
Цена скидања усева по хектару у EUR-има без ПДВ:__________
Цена скидања усева по хектару у EUR-има са ПДВ: ___________
Напомена: За прерачун цене у динаре користиће се средњи девизни курс НБС на
дан фактурисања
2. Превоз усева

Релација (км)

Уљарице
Цена без
Цена са
ПДВ
ПДВ
(дин/т)
(дин/т)

Житарице
Цена без
Цена са
ПДВ
ПДВ
(дин/т)
(дин/т)

0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
УКУПНО:
3. Начин плаћања: Плаћање за услугу скидања и превоза усева ће се вршити на
основу испостављене фактуре

Датум:_______________

Потпис одговорног лица
Понуђача:
М.П.

______________________

