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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број:21 Жабаљ, 09.09.2019. године Година 46 Цена овог броја 60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

 

 

ПРЕДМЕТ:  

I). Захтев - налог за покретање поступка изузете набавке 

На основу члана 39. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласникуРС", бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), и члана 51. став 1. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке 

општине Жабаљ, сходно нашим потребама, ДАЈЕМ НАЛОГ ДА СЕ ПОКРЕНЕ ПОСТУПАК 

ИЗУЗЕТЕ НАБАВКЕ „Услуге жетве, бербе и транспорта  усева са пољопривредног земљишта у 

државној својини које се налази на територији општине Жабаљ “, позиција из годишњег Плана 

набавки Општинске управе Жабаљ за 2019. годину – 2.2.52. 

Одлуком о поступку скидања и продаје усева са пољопривредног земљишта у државној својини, 

које се налази на територији општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 4/2017) 

дефинисан је поступак скидања и продаје усева услед коришћења истог без правног основа. 

Скидање усева обавиће се на катастарским парцелама у својини Републике Србије, којим 

располаже и управља Република Србија преко Министарства надлежног за послове пољопривреде, 

као и са грађевинског земљишта у државној својини, а за које није закључен уговор о закупу. 

 

II). Позив за подношење понуда за изузете набавке на које се не примењује Закон о јавним 

набавкама  

1. Сходно нашим потребама, као правном лицу које је у могућности да изврши набавку,  

ПОЗИВАМО ВАС да поднесете понуду за  набавку „Услуге жетве, бербе и транспорта  усева са 

пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији општине Жабаљ “, уз 

навођење цена у „Обрасцу понуде“,  позиција из Плана набавкиа за 2019. годину - 2.2.52 –као што 

следи: 

 

Опис-спецификација 

добра/услуге/радова 

  

Количина 

Услуге жетве, бербе и транспорта  

усева 

 

Тачна површина пољопривредног земљишта у државној 

својини која се користи без правног основа, биће 

накнадно утврђена на основу геодетског премера 

земљишта. 
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Позивају се заинтересована лица за вршење услуга скидања и транспорта  усева са 

пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији општине Жабаљ 

да поднесу писане понуде са условима за вршење ове услуге (потребно је попунити Образац 

понуде који се налази у прилогу налога). 

2.За оцену понуде биће узете цене исказане без ПДВ-а, а као критеријум ће се применити најнижа 

понуђена јединична цена услуге по хектару пољопривредног земљишта. Уколико две или више 

понуда буду имале исту понуђену јединичну цену, уговор ће се закључити са понуђачем који буде 

извучен путем жреба. 

3.ОСТАЛИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА И ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ БУДУЋЕГ УГОВОРА 

a. Испорука добра/услуге/радова –Услугу је потребно вршити у складу са одредбама Закона о 

пољопривредном земљишту (''Службени гласник, РС'', број 62/2006, 41/2005, 65/2008 и 12/2015, 

80/2017 и 95/2018 – др. закон), одредби Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 

9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019) и  Одлуке о 

поступку скидања и продаје усева са пољопривредног земљишта у државној својини, које се 

налази на територији општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 4/2017). Рок 

извршења услуге је 90 дана од дана закључења уговора, услуге је потребно вршити у 

складу са потребама и налозима Радне групе за скидање усева општине Жабаљ, 

периодично у оквиру наведеног рока.  

b. У понуђену цену треба да буду урачунати сви трошкови које понуђач  има приликом извршења 

предметне услуге. Потребно је да понуђач испуњава следеће услове: 

- да спроведу све потребне мере безбедности и заштите здравља на раду и противпожарне 

заштите у складу са Законом о заштити од пожара ( „Сл.гласник РС бр. 111/09, 20/15, 

87/2018 – др. закон") 

- има регистроване комбајне, тракторе и приколице за транспорт усева  у складу са Законом 

о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019)  – као доказ доставља се уз образац понуде и 

фотокопија саобраћајних дозвола за расположива возила . 

- да је уписа у Регистар пољопривредних газдинстава (Потврду прибавља наручилац посла). 

c. Рок плаћања: Рок плаћања појединачне фактуре до 45 дана од дана пријема од стране 

наручиоца. Уредан рачун мора имати све елементе, а пре свега потврду овлашћеног лица 

наручиоца, члана Општинског већа општине Жабаљ задуженог за послове пољопривреде, 

којом потврђује уредно и квалитетно извршење предметне услуге. 

d. Остале обавезе биће регулисане закљученим уговором. 

e. Члан 39. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама предвиђају да „на изузете набавке истоврсних 

добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 

500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона. 

f. Налог објавити на Огласној табли Општинске управе и у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

4. Позивамо сва заинтересована лица да након објаве на Огласној табли Општинске управе Жабаљ 

и у „Службеном листу општине Жабаљ“ поднесету своју понуду за тражене услуге у РОКУ ДО 5 

ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЕ: на адресу препорученом пошиљком: ОПШТИНА ЖАБАЉ  Николе 

Тесле 45,   21230 Жабаљ или на електронску пошту javnenabavkeopstinazabalj@gmail.com ,  са 

назнаком „Услуге жетве, бербе и транспорта  усева са пољопривредног земљишта у државној 

својини које се налази на територији општине Жабаљ “. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:404-180/2019-IV 

Дана: 09.09.2019.године 

 

                                                                                                       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА 

 

Председник општине 

Чедомир Божић с.р. 
 

 

Прилог: Табела „Образац понуде“ 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ 

 

Назив понуђача___________________________________________ 

_____________________БПГ_________________ Т.Р.__________________________, на основу Вашег позива 

за подношење понуде за набавку „Услуге жетве, бербе и транспорта  усева са пољопривредног 

земљишта у државној својини које се налази на територији општине Жабаљ “од 

__________________године, дајемо следећу понуду: 

Опис-спецификација 

добра/услуге/радова 

  

Количина  

Јединична цена 

извршења предметне 

услуге без обрачунатог 

ПДВ-а 

Укупна вредност 

извршења предметне 

услуге без обрачунатог 

ПДВ-а 

1. 2. 3. 2х3 

Услуге жетве, бербе и 

транспорта  усева 

 

хектар 

  

 

 

НАПОМЕНА: Понуђена јединична цена за предметне услуге односи се на цену предметних услуга по 

хектару, а обухвата жетву, бербу и транспорт усева до регистрованог складиштара, који се налази на 

територији општине Жабаљ. 

 

Датум важења понуде износи ________дана (минимално 30 дана од дана пријема исте) 

 

2. За оцену понуде биће узете цене исказане без ПДВ-а, а као критеријум ће се применити најнижа 

понуђена јединична цена услуге по хектару пољопривредног земљишта. Уколико две или више 

понуда буду имале исту понуђену јединичну цену, уговор ће се закључити са понуђачем који буде 

извучен путем жреба. 

3.ОСТАЛИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА И ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ БУДУЋЕГ УГОВОРА 

a. Испорука добра/услуге/радова –Услугу је потребно вршити у складу са одредбама Закона о 

пољопривредном земљишту (''Службени гласник, РС'', број 62/2006, 41/2005, 65/2008 и 12/2015, 

80/2017 и 95/2018 – др. закон), одредби Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 

9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019) и  Одлуком о 

поступку скидања и продаје усева са пољопривредног земљишта у државној својини, које се 

налази на територији општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 4/2017). Рок 

извршења услуге је 90 дана од дана закључења уговора, услуге је потребно вршити у 
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складу са потребама и налозима Радне групе за скидање усева општине Жабаљ, 

периодично у оквиру наведеног рока.  

b. У понуђену цену треба да буду урачунати сви трошкови које понуђач  има приликом извршења 

предметне услуге. Потребно је да понуђач испуњава следеће услове: 

- да спроведу све потребне мере безбедности и заштите здравља на раду и противпожарне 

заштите у складу са Законом о заштити од пожара ( „Сл.гласник РС бр. 111/09, 20/15, 

87/2018 – др. закон") 

- има регистроване комбајне, тракторе и  приколице за транспорт усева  у складу са Законом 

о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019) – као доказ доставља се уз образац понуде и 

фотокопија саобраћајних дозвола за расположива возила  . 

- да је уписа у Регистар пољопривредних газдинстава (Потврду прибавља наручилац посла). 

c. Рок плаћања: Рок плаћања појединачне фактуре до 45 дана од дана пријема од стране 

наручиоца. Уредан рачун мора имати све елементе, а пре свега потврду овлашћеног лица 

наручиоца, члана Општинског већа општине Жабаљ задуженог за послове пољопривреде, 

којом потврђује уредно и квалитетно извршење предметне услуге. 

d. Остале обавезе биће регулисане закљученим уговором. 

e. Члан 39. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама предвиђају да „на изузете набавке истоврсних 

добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 

500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона. 
 

 

3.Са понуђачем који буде понудио најнижу цену биће закључен уговор, са наведеним обавезним елементима. 

Остали елементи пословног односа, који овде нису наведени као обавезни, биће дефинисани закљученим 

уговором. Да су подаци које смо дали у Обрасцу понуде тачни, као и да се слажемо са наведеним условима 

Наручиоца, потврђујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, својим потписом и печатом. 

 

У_______________, дана__________.године             

                                                                                М.П                                        Потпис одг.лица Понуђача 

                                                                                                                                   ____________________________ 
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РАДНА ТЕЛА 

 
На основу члана 64a става 19, 22 и 23, а у вези са чланом 64а став 13 тачка 1 Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 

80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине ЖАБАЉ (у даљем тексту:Комисија), 

доноси: 

 

ЗАКЉУЧАК 

1. Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права 

пречег закупа на територији општине ЖАБАЉ, које је планирано Годишњим 

програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине ЖАБАЉ за 2019. годину за давање у закуп по основу права пречег закупа по 

основу сточарства, и то: 

 

 

Култура Класа Цена ЕУР 

ЊИВА 1 242,26 

ЊИВА 2 220,46 

ЊИВА 3 196,23 

ЊИВА 4 174,43 

ЊИВА 5 152,62 

ЊИВА 6 123,55 

ЊИВА 7 101,75 

ЛИВАДА 2 66,14 

ЛИВАДА 3 58,87 

ЛИВАДА 4 52,33 

ЛИВАДА 6 37,07 

ПАШЊАК 1 48,45 

ПАШЊАК 2 44,09 

ПАШЊАК 3 39,25 

ПАШЊАК 4 34,89 

 

2. Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државноj својини на територији општине ЖАБАЉ је на основу табеле из тачке 1. 

утврдила висину закупнине за сваку јединицу јавног надметања која је предмет 

давања у закуп по основу права пречег закупа по основу сточарства планираних 

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине ЖАБАЉ за 2019. годину. 

 

Овај закључак објавити у Службеном листу општине ЖАБАЉ или на огласној табли Општинске 

управе ЖАБАЉ, као и на званичној интернет страници општине ЖАБАЉ. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине ЖАБАЉ, образована Решењем Скупштине општине број 02-

34/2019-I од 25.03.2019. године, имала је задатак да утврди висину закупнине за 

пољопривредно земљиште у државној својини које се даје у закуп по основу права пречег 

закупа власницима домаћих животиња, а које је планирано Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ЖАБАЉ за 2019. 

годину. 

Одредбама члана 64a став 19, 20 22 и 23 Закона о пољопривредном земљишту прописано је 

да је закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа просечно 

постигнута цена закупа по хектару. Закупнина пољопривредног земљишта у државној својини 

по праву пречег закупа по основу власништва на домаћим животињама је просечно постигнута 

цена закупа по хектару, с тим што закупнина по праву пречег закупа по том основу не може 

бити већа од просечне цене закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три 

године. Просечно постигнута цена закупа по хектару је просечна постигнута цена на последњем 

одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште које је дато у закуп на територији 

јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања 

у претходној години, просечна постигнута цена закупа пољопривредног земљишта у државној 

својини свих граничних јединица локалне самоуправе. Висину закупнине утврђује јединица 

локалне самоуправе. 

При утврђивању закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини по основу 

права пречег закупа власницима домаћих животиња , а имајући у виду наведену законску 

одредбу, како је Општина ЖАБАЉ имала јавно надметање за претходну агроекономску годину, 

просечна постигнута цена на основу тога износи 195,80 евра по хектару, односно 23.061,32 

динара по хектару, а која цена одговара квалитету ЊИВА 5.класе, на основу које је обрачуната 

закупнина за све остале културе и класе. 

 

Како је просечна постигнута цена на јавном надметању за претходну годину већа од 

просечне цене закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године, 

закупнина се утврђује у висини од 196,23 евра по хектару, односно 23.111,97 динара по 

хектару, који износ представља просечну цену закупа по хектару на територији Републике 

Србије у последње три године. Наведена цена одговара квалитету ЊИВА 3. класе, на основу 

које је обрачуната закупнина за све остале културе и класе, што је приказано у наведеној табели. 

 

Имајући у виду све напред наведено, утврђена је закупнина као у диспозитиву  

овог закључка. 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

1. Позив за подношење  понуда за набавку „Услуге жетве, бербе и транспорта усева   

са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији  

општине Жабаљ 
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РАДНА ТЕЛА 

2. Закључак о утврђивању закупнина пољопривредног земљишта у државној својини   

По основу права пречег закупа на територији општине Жабаљ 
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