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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број:23 Жабаљ, 03.10.2019. 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). 

Како по претходном Позиву за подношење понуда од 09.09.2019. године, није пристигла нити 

једна понуда за вршење предметних услуга, у поновљеном Позиву поред позива свих 

заитересованих лица, Позив упутити и на адресе следећеих правних лица: DOO PAOR 

ŽABALJ, Светог Николе 129, 21230 Жабаљ, е маил: paorzabalj@gmail.com, DOO AGRO 

NOVAKOV ŽABALJ, Чурушка бб, 21230 Жабаљ, е маил: novakov@mts.rs  и  

GLOBAL SEED DOO ČURUG, Госпођиначка 1а, 21238 Чуруг, global.seed@globalseed.info  .  
2. За оцену понуде биће узета збирна јединична цена исказане без ПДВ-а, а као критеријум ће се 

применити најнижа понуђена збирна јединична цена услуга. Уколико две или више понуда буду 

имале исту понуђену збирну 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 

mailto:paorzabalj@gmail.com
mailto:novakov@mts.rs
mailto:global.seed@globalseed.info
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назнаком „Услуге жетве, бербе и транспорта  усева са пољопривредног земљишта у државној 

својини које се налази на територији општине Жабаљ “. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:404-180/2019-IV 

Дана: 01.10.2019.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 

Јединична цена 

извршења предметне 

услуге са обрачунатим 

ПДВ-ом 

1. 2. 3. 2х3 

1. Услуге жетве и бербе   

хектар 

  

2. Услуге траспорта усева km   

Збир јединичних цена (1+2) без и са ПДВ-ом 
 

  

 

 

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

хектару, а обухвата жетву и бербу, такође услуге транспорта по пређеном километру 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 узета збирна јединична цена исказане без ПДВ-а, а као критеријум ће се 

применити најнижа понуђена збирна јединична цена услуга. Уколико две или више понуда буду 
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имале исту понуђену збирну јединичну цену, уговор ће се закључити са понуђачем који буде 

извучен путем жреба. 

3.ОСТАЛИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА И ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ БУДУЋЕГ УГОВОРА 

g. 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 

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

периодично у оквиру наведеног рока.  

h. 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). 

i. 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. 

j. Остале обавезе биће регулисане закљученим уговором. 

k. 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             

                                                                                Потпис одг.лица Понуђача 

                                                                                                                                   

____________________________ 
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На основу одредби из члана 62. став 6. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени 

гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. 

закон), члана 1. став 1. тачка 7. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка 

давања на коришћење, закуп и продају пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији Општине Жабаљ (“Службени лист  општине Жабаљ''  број 18/2018 – пречишћен текст, 

28/2018 и 7/2019), Одлуке о поступку скидања и продаје усева са пољопривредног земљишта у 

државној својини које се налазе на територији општине Жабаљ (“Службени гласник Републике 

Србије”, број 4/2017)  и  Записника Радне групе за спровођење поступка скидања и продаје усева са 

пољопривредног земљишта у државној својини који се налази на територији општине Жабаљ број: 

06-126/2019-II од 01.10.2019. године, Председник општине Жабаљ, доноси  

 

ОДЛУКУ 

 О СКИДАЊУ И ПРОДАЈИ УСЕВА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ  

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

по основу коришћења истог без правног основа 

1. Скида се усев соје  на пољопривредном земљишту у државној својини, по основу 

коришћења истог без правног основа, које се налази у општини Жабаљ и то: 

КО потес 

број 

јавног 

надмет

ања 

 број 

листа 

непокрет

ности 

број 

катаста

рске 

парцеле 

култура 

и класа 

де

о 

па

рц

ел

е 

површ

ина 

парцел

е (ха) 

површ

ина 

држав

ног 

удела 

(ха) напомена 

Жабаљ Врачара 597 324 9426 
ливада 4 

класе 
 2,5236 2,5236  

Жабаљ Врачара 597 324 9427 
њива 5 

класе 
 1,3608 1,3608  

Жабаљ 
Велики 

рит 
548 324 6020 

трстик-

мочвара 

2 

(фактичк

и њива) 

 1,6674 1,6674  

Чуруг Форланд 145 2910 14760 
њива 5 

класе 
да 1,1703 4,8950  

Ђурђево Рит 2 294 4884 8878 
ливада 4 

класе 
 1,2274 1,2274  

 

2. Скинути усеви биће ускладиштени у регистрованом јавном складишту са којим је општина 

Жабаљ закључила Уговор о складиштењу, у складу са прописима о складиштењу и чувању 

пољопривредних производа.  

3. Продаја скинутог усева са пољопривредног земљишта у државној својини врши ће се на 

берзанском тржишту преко Продуктне берзе а.д Нови Сад. 

4. Скидање и продаја усева врши се на терет општине Жабаљ. 

5. Одлуку доставити Одељењу за заједничке и стручне послове – Групи за јавне набавке ради 

спровођења поступка набавке скидања усева са предметних парцела пољопривредног 

земљишта у државној својини. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 Одредбом члана 62. став 6. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник 

Републике Србије”, број 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 , 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон) 

предвиђено је да ако пољопривредни инспектор записником утврди да непознато лице користи 

пољопривредно земљиште у државној својини без правног основа надлежни орган јединице 

локалне самоуправе доноси одлуку о скидању усева. 

Према записнику Радне групе за спровођење поступка скидања и продаје усева са 

пољопривредног земљишта у државној својини који се налази на територији општине Жабаљ број: 

06-126/2019-II од 01.10.2019. године, није утврђено ко без правног основа користи катастарске 

парцеле број: 6020, 9426 и 9427 к.о Жабаљ, 14760 к.о Чуруг и 8878 к.о Ђурђево пољопривредног 

земљишта у државној својини.   

Како предметно пољопривредно земљиште користи непознато лице без правног основа, 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања, на основу члана 2. Одлуке о одређивању 

надлежног органа за доношење Одлуке о скидању усева на пољоприврдном земљишту у државној 

својини (“Службени лист  општине Жабаљ''  број 18/2018, 28/2018 и 7/2019) упутила је предлог 

Председнику општине  да се донесе Одлука о скидању усева са предметног пољопривредног 

земљишта у државној својини.   

  У складу са чланом 62. став 7. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник 

Републике Србије”, број 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон ), 

скидање и продају усева надлежни орган јединице локалне самоуправе врши на терет јединице 

локалне самоуправе. 

 

С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву. 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“  и на огласној табли општинске 

управе Жабаљ. 

                                             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

 

 

Број: 320-217/2019-IV 

Дана: 01.10.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р.                         
 

      САДРЖАЈ 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  Секретар Скупштине општине Петар Самоловац 

Службени лист излази најмање једному три месеца, а по потреби више пута. 

Телефон: 021/210 22 60  

е-mail: sekretarsozabalj@gmail.com 

р.б. Назив акта стр. 

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 

1 

2. Одлука о скидању и продаји усева на пољопривредном земљишту у државној својини  5 


