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 БРОЈ:122-404-302/2018-05 
 

ДАТУМ: 28.11.2018. године 

   

                 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
Назив наручиоца:      Дирекција за робне резерве АП Воjводине  
Адреса наручиоца:      Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад 
Интернет страница наручиоца:    www.drr.vojvodina.gov.rs  
Врста наручиоца:      Органи државне управе 
Врста предмета:                               Добра 
Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Набавка меркантилног кукуруза род 2018. године са услугом складиштења. Квалитет 
меркантилног кукуруза род 2018. године који је предмет ове набавке, мора бити домаћег 
порекла,  природно или вештачки сув, у зрну, здрав и зрео, без знакова плесни и без страног 
мириса и укуса, незаражен биљним болестима и штеточинама, у свему према прописаном 
квалитету у складу са Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа и 
тестенина (''Сл. гласник РС''бр. 68/2016 и 56/2018), Правилником о квалитету хране за животиње  
(''Сл. гласник РС'' бр. 4/2010, 113/2012, 27/2014, 25/2015 и 39/2016), односно стандардима СРПС 
Е.Б3.516, СРПС Е.Б3.516/1 ''или одговарајући'', са следећим елементима квалитета: влага макс. 
14%, до 8% ломљених зрна, до 2% дефектних зрна, до 2 % нагорелих зрна, стране примесе макс. 
1%, од тога 0,5% анорганских; 
Назив и ознака из општег речника набавке: 03211200-5 кукуруз 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који опрaвдавају његову примену: 

Дирекција за робне резерве АП Војводине, јавну набавку спроводи на основу члана 36. став 1. 
тачка 7), Закона о јавним набавкама, на „Продуктној берзи“ у Новом Саду, као једином 
организатору робно-берзанског пословања, посредовања и информисања јавности о 
закљученим берзанским трансакцијама и ценама пољопривредних производа, чиме је 
обезбеђена конкуренција јер у поступку може учествовати више лица (односно свако ко је члан 
берзе), и да се уговорена цена формира на тржишни начин по принципима транспаретности и 
равноправности, на основу организације технологије трговања као континуираног трговања 
електронским упаривањем „лимит налога“ куповине и продаје, односно да иста не буде већа од 
упоредиве тржишне цене. 
Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда са понуђачем/понуђачима који се јаве на „Продуктној берзи“, у складу са потврдом 
(упаривањем ) налога куповине односно продаје. 
Основ из закона: Члан 36. став 1. тачка 7), јавна набавка добара понуђених и купљених на 
робним берзама. 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ПОСЛАТИ ИСТОГ ДАНА КАДА КОМПЛЕТНА 
БЕРЗАНСКА ТРАНСАКЦИЈА БУДЕ ЗАВРШЕНА,  ЛИЦИМА КОЈА СЕ ЈАВЕ НА ПРОДУКТНОЈ БЕРЗИ  У 
НОВОМ САДУ, У СКЛАДУ СА ПОТВРДОМ (УПАРИВАЊЕМ) НАЛОГА КУПОВИНЕ ОДНОСНО 
ПРОДАЈЕ. 
 
 


