ТАБЕЛА I
ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

2. Министар/Директор

ГОРАН ТАСИЋ, директор од 18.02.2010.године до
12.03.2015.године
ЗОРИЦА АНЂЕЛКОВИЋ, в.д директора од 12.03.2015.године

3. Делокруг

На основу Закона о министарствима („Службени гласник РС“,
бр. 44/2014,14/2015,54/2015,96/2015-др.закон),Републичка
дирекција за робне резерве образована је као посебна
организација која обавља стручне послове и послове државне
управе који се односе на: организацију система робних резерви;
образовање, смештај, чување и обнављање републичких робних
резерви; утврђивање обима, структуре и квалитета биланса
робних резерви; управљање токовима количина са циљем
одржавања резерви на нивоу неопходног минимума; изградњу
складишног капацитета за потребе републичких робних резерви;
материјално-финансијско и евиденционо пословање робним
резервама, као и друге послове одређене законом. Надзор над
радом Републичке дирекције за робне резерве врши
Министарство трговине, туризма и телекомуникација и
Министарство пољопривреде и заштите животне средине у делу
пословања Републичкe дирекцијe за робне резерве са основним
пољопривредно-прехрамбеним производима.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

1.Мирјана Јањић, виши саветник за нормативне и друге правне
послове
5. Контакт особа у органу
државне управе

тел.011/3241-236
e-mail: mirjana.janjic@rdrr.gov.rs

НАРАТИВ
Републичка дирекција за робне резерве је у току 2015. године спроводилa редовне активности у остваривању основних
циљева и задатака дефинисаних Законом о робним резервама („Службени гласник РС“, бр.104/2013) и Програмом републичких
робних резерви са финансијским планом за 2015. годину усвојеним од стране Владе.
На основу Закључка Владе број 339-5/2015-2 од 06.01.2015. године, именована је Радна група за спровођење Јавног позива
за прикупљање писмених захтева за позајмицу 30.000.000 кг меркантилне пшенице, уз услов да зајмопримац врати Дирекцији 10 %
више меркантилне пшенице него што је позајмио.
У складу са наведеним Закључком и објављеним огласом, прихваћени су захтеви за позајмицу укупно 20.919.000 кг
меркантилне пшенице. Уговорено је 13.437.000 кг од чега је реализовано позајмица у укупној количини од 6.987.000 кг меркантилне
пшенице. У уговореном року зајмопримци су Дирекцији вратили 7.685.700 кг меркантилне пшенице.
На основу појединачних сагласности Министарства трговине, туризма и телекомуникација о датим позајмицама
меркантилне пшенице, укупно је уговорено 33.270.000 кг меркантилне пшенице, од чега је реализовано 9.910.000 кг, са роком
враћања од годину дана.
На основу Закључка Владе Републике Србије, дато је на зајам 9.465.000 кг меркантилног кукуруза, а на основу
појединачних сагласности надлежног министарства дато је на зајам 7.024.000 кг. Укупна количина меркантилног кукуруза датог на
зајам износи 16.489.000 кг.
На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 339-11826/2015-01 од 05. 11. 2015. године, извршена је куповина
меркантилног кукуруза посредством Продуктне берзе у Новом Саду од физичких лица носилаца пољопривредних породичних
газдинстава и земљорадничких задруга. Дирекција је купила 22.364.170 кг меркантилног кукуруза.
Спроведен је поступак избора овлашћених складиштaра за меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз, сходно
Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15).
Извршена је прелокација меркантилне пшенице у количини од 11.342.600 кг и меркантилног кукуруза у количини од
5.745.600 кг. Прелокација наведене робе извршена јер поједини складиштари нису закључили нови уговор о складиштењу,чувању и
обнављању предметне робе.
Спроведена је јавна набавка различитих услуга које су биле неопходне ради несметаног пословања и рада одељења као што су
јавна набавка услуге транспорта-превоза меркантилне пшенице у складиште Дирекције „АИК“ у Новом Пазару, ЈН бр. 15/2015-01,
јавна набавка услуге фумигације меркантилне пшенице број ЈН МВ бр. 04/ 2015-01, јавна набавка услуге контроле квалитета брашна
Т-500 и пшеничног сточног брашна и израда сертификата, контрола квалитета и квантитета роба на стању залиха републичких
робних резерви и контрола квалитета и квантитета меркантилне пшенице приликом испоруке и пријема у силосу у Новом Пазару.
У периоду од 21. 10. до 23. 12. 2015. године, извршена је контрола стања залиха код 55 складиштара који са Дирекцијом имају
закључен уговор о складиштењу, чувању и занављању меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза. Контрола је извршена од
стране предузећа за контролу „ЈУГОИНСПЕКТ-БЕОГРАД“, А.Д., Београд.
Спроведен је поступак избора овлашћених складиштaра за сирово и рафинисано сунцокретово уље и овлашћених складиштaра
за шећер рафинисани, сходно Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15).
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На основу Сагласности Министарства трговине, туризма и телекомуникација дато је на зајам 3.560.313 литара рафинисаног
сунцокретовог уља. Наведена количина рафинисаног сунцокретовог уља враћена је 31. 08. 2015. године. Такође, уговорено је
позајмица рафинисаног шећера у укупној количини од 1.200.000 кг.
На основу Закључака Владе 05 број: 339-7639/2014 од 12. 07. 2014. године, извршена је прерасподела до 15.650.000 кг
меркантилног кукуруза за товну стоку са примарним произвођачима који имају затворени производни циклус, на основу Јавног
позива који је објавила Радна група.
Закључком Владе 05 Број:339-3091/2015-1 од 19. 03. 2015.године, одређено је да Републичка дирекција за робне резерве
изврши откуп до 10.000 товних свиња по цени од: 170,00 динара са ПДВ-ом за прву класу товних свиња телесне тежине од 95-110 кг;
150,00 са ПДВ-ом за другу класу товних свиња телесне тежине 110-130 кг;140,00 динара са ПДВ-ом за трећу класу товних свиња
телесне тежине 130-160 кг.
Закључком Владе 05 Број:339-3090/2015-1 од 19. 03. 2015.године одређено је да Републичка дирекција за робне резерве
изврши натуралну размену 15.000.000 кг меркантилног кукуруза за товне свиње и то: 11 kg кукуруза за 1 kg товних свиња, за прву
класу товних свиња телесне тежине 95-110 kg;10 kg кукуруза за 1 kg товних свиња, за другу класу товних свиња телесне тежине 110130 kg;9 kg кукуруза за 1 kg товних свиња, за трећу класу товних свиња телесне тежине 130-160 kg.
За реализацију наведених Закључака Владе образована је међуресорска радна група представника Министарства пољопривреде
и заштите животне средине, Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Републичке дирекције за робне резерве, решењем
министра пољопривреде и заштите животне средине решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Број: 32007-02315/2015-02 од 19. 03. 2015. године.
По основу Закључка Владе 05 Број:339-3091/2015-1 од 19. 03. 2015.године Дирекција закључила је 621 уговор са регистрованим
пољопривредним газдинствима–физичким лицима и откупила је 1.102.347,70 кг товних свиња, у укупној вредности 179.176.917,20
динара. Од откупљене количине товних свиња ускладишено је 261.000 кг месног нареска, и 70.000 кг јетрене паштете.
По основу Закључка Владе 05 Број:339-3090/2015-1 од 19. 03 .2015. године, укупно је размењено 395.338,40 кг товних свиња за
меркантилни кукуруз.
Закључком Владе 05 Број: 339-12816/2015-1 од 28. 11. 2015.године одређено је да Републичка дирекција за робне резерве ће
изврши откуп до 5.000 комада товних свиња по цени од 160,00 динара са ПДВ-ом за прву класу товних свиња телесне тежине од 95110 кг; 140,00 са ПДВ-ом за другу класу товних свиња телесне тежине 110-130 кг; Дирекција откупила је 556.170,51 кг товних свиња,
у укупној вредности 86.856.937,60 динара,
Закључком Владе 05 Број:339-3698/2015-002 од 23. 04. 2015.године одређено је да Републичка дирекција за робне резерве
изврши куповину до 1.161.031кг млека у праху (пуномасног и обраног). Закључено је 13 уговора са 7 млекара и то: 505.716 кг
пуномасног млека у праху укупне вредности 232.629.360 динара и 328.193 кг обраног млека у праху укупне вредности 137.841.060
динара.
На основу Закључка Владе 05 Број:339-6295/2015 од 08 .06. 2015.године уговорено је 8 уговора са 6 млекара из табеларног
прегледа, и то: 176.625 кг пуномасног млека у праху укупне вредности 81.247.500 динара и 114.872 кг обраног млека у праху укупне
вредности 48.246.240 динара.
Закључно са 03. 07. 2015.године ускладиштено је 1.125.406 кг (682.341 кг пуномасног и 443.065 кг обраног млека у праху)
укупне вредности 499.964.160 динара.
Извршена је прелокација товних оваца , из „Ланд оф ламб“, Сомбор, у складиште Унија пољопривредних произвођача, Сремска
Митровица у количини од 13.703 кг.
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На основу Закључка о бесповратној испоруци прехрамбених производа, лекова и медицинских средстава 05 број: 3398144/2015 од 04. 08. 2015. године, Републичка дирекција за робне резерве испоручила је Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, а у циљу помоћи корисницима услуга у установама соцјалне заштите и мигрантима и азилантима који се налазе на
територији Србије следеће прехрамбене производе: рафинисано уље у количини од 10.000л, шећер у количини од 10.000кг, месни
нарезак у количини од 30.000кг, млеко у праху, пуномасно у количини од 10.000кг, брашноТ-500 у количини од 120.000кг и помфрит у
количини од 32.180кг.
На основу решења директора Дирекције именована је Комисија за спровођење поступка продаје пољопривреднопрехрамбених производа из републичких робних резерви која је током 2015. године, вршила продају различитих производа и то:
- Товних свиња у количини од 915.438,211 кг у вредности од 151.542.077,56 динара.
- Товних јунади у количини од 47.750 кг у вредности од 11.148,50 динара.
- Товних оваца у количини од 3.279 кг у вредности од 435.028 динара.
- Брашна Т-500 у количини од 170.000 кг у вредности од 4.260.000 динара.
- Сточног брашна у количини од 308.020 кг у вредности од 5.857.092,80 динара.

ТАБЕЛА II
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Ред.
бр.

1.
2.

Опис

Статус

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

Назив акта
I

II

III

IV

V

VI

VII

/
/

ТАБЕЛА III
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.
1.

Назив акта

Правни основ

Опис

I

II

III

Закључак
05 Број:339-5/2015-2

Члан 43.став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,

Влада је дала сагласност
да Републичка дирекција
за робне резерве огласи
позајмицу до 30.000т

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

IV

V
/

VI

VII

/
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Датум:
06.јануар 2015.год.

2.

Закључак
05 Број:339-3091/2015
Датум:
19.март 2015.год

3.

Закључак
05 Број:339-3090/2015
Датум:
19.март 2015.год

бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12 и
7/14-УС), Члан 43.
став 8. Закона о
робним резервама
(„Службени
гласник
РС”,бр.104/13 и
145/14)
Члан 43.став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,
бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12 и
7/14-УС), Члан 12.
Закона о робним
резервама
(„Службени
гласник
РС”,бр.104/13 и
145/14)
Члан 43.став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,
бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12 и
7/14-УС), Члан 12.
Закона о робним
резервама
(„Службени

меркантилне пшенице,
род 2014.године.

Влада је дала сагласност
да Републичка дирекција
за робне резерве купи до
10.000 товних свиња.

/

Влада је дала сагласност
да Републичка дирекција
за робне резерве изврши
натуралну размену
15.000 тона
меркантилног кукуруза
за товне свиње.

/

/

Не

На захтев
Министарства
пољопривреде и
заштите животне
средине

Не

На захтев
Министарства
пољопривреде и
заштите животне
средине
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4.

Закључак
05 Број; 339-3698/2015
Датум
24.април 2015.год.

5.

Закључак
05 Број; 339-5639/2015
Датум
21.мај 2015.год.

6.

Закључак:
05 Број: 339-6295/2015.

гласник
РС”,бр.104/13 и
145/14)
Члан 43.став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,
бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12 и
7/14-УС), Члан 5.
став 1.и 2. Закона
о робним
резервама
(„Службени
гласник
РС”,бр.104/13 и
145/14)
Члан 43.став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,
бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12 и
7/14-УС), Члан 9.
став 3. Закона о
робним резервама
(„Службени
гласник
РС”,бр.104/13 и
145/14)
Члан 43.став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,

Влада је дала сагласност
да Републичка дирекција
за робне резерве купи
млеко домаћег порекла
прерађено у млеко у
праху од домаћих
произвођача

Не

На захтев
Министарства
пољопривреде и
заштите животне
средине

Не

На захтев
Министарства
пољопривреде и
заштите животне

Влада је дала сагласност
да Републичка дирекција
за робне резерве да на
зајам до 4.465.873 кг
меркантилног кукуруза
Митросрем АД, Сремска
Митровица.

Измена и допуна
Закључка 05 Број; 3393698/2015 од 24.април
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Датум:
08.јун 2015.год.

7.

Закључак
05 Број: 339-5869/2015
Датум
26.мај 2015.год.

8.

Закључак
05 Број: 339-8144/2015
Датум
4.август 2015.год.

бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12 и
7/14-УС), Члан 5.
став 1.и 2. Закона
о робним
резервама
(„Службени
гласник
РС”,бр.104/13 и
145/14)
Члан 3. став 1.
тачка 1) Закона о
робним
резервама(„Служб
ени гласник
РС”,бр.104/13) и
члан 43.став 3.
Закона о Ввлади
(„Службени
гласник
РС”,бр.55/05,
71/05 – исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС ,
72/12, 7/14-УС и
44/14)
Члан 3. став 1.
тачка 1) Закона о
робним
резервама(„Служб
ени гласник
РС”,бр.104/13) и
члан 43.став 3.
Закона о Ввлади
(„Службени
гласник

2015.год.

средине

Влада је сагласна да
Републичка дирекција за
робне резерве
бесповратно испоручи
одређене количине
меркантилног кукуруза,
црепа,евродизела и
европремијума општини
Голубац за потребе
откллањања последица
од елементарне
непогоде.

Не

Влада је сагласна да
Републичка дирекција за
робне резерве
бесповратно испоручи
Министарству за рад,
запошљавање, борачка и
социјална питања
одређене количин, у
циљу помоћи
корисницима социјалне

Не

7

9.

Закључак
05 Број: 33911826/2015
Датум
5. новембар 2015.год.

10.

Закључак
05 Број; 33912895/2015
Датум
1.децембар 2015.год.

11.

Закључак Владе 05

РС”,бр.55/05,
71/05 – исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС ,
72/12, 7/14-УС и
44/14)
Члан 43.став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,
бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12 и
7/14-УС), Члан 5.
став 1.и 2. Закона
о робним
резервама
(„Службени
гласник
РС”,бр.104/13 и
145/14)
Члан 43.став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,
бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12 и
7/14-УС), Члан 9.
став 3. Закона о
робним резервама
(„Службени
гласник
РС”,бр.104/13 и
145/14)
Члан 43.став 3.

помоћи, мигрантима
прехрамбене производе,
лекове и медицинска
средства.
Влада је дала сагласност
да Републичка дирекција
за робне резерве купи
меркантилни кукуруз род
2015.године

Влада је дала сагласност
да Републичка дирекција
за робне резерве
продужи рок враћања
зајма о 4.465.873 кг
меркантилног кукуруза
Митросрем АД, Сремска
Митровица.

Влада је дала сагласност

/

/

Не

На захтев
8

Број: 339-12816/2015-1
од 28. 11. 2015.године

Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,
бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12 и
7/14-УС), Члан 12.
Закона о робним
резервама
(„Службени
гласник
РС”,бр.104/13 и
145/14)

да Републичка дирекција
за робне резерве купи до
5.000 товних свиња.

Министарства
пољопривреде и
заштите животне
средине

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ТАБЕЛА IV
ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.
1.

Назив акта

Правни основ

Референтни
документ/НПАА

I

II

III

Одлука о стављању
хипотеке на

Члан 32. став 3. Закона о /
робним резервама

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV

По плану
(Да/Не)

Образложење

V

VI

/

Да

Није донета због
усклађивања са
9

непокретностима које
користи Републичка
дирекција за робне
резерве за обављање
своје делатности
2. Уредба o условима у
погледу издавања у
закуп непокретности и
опреме које користи
Републичка дирекција
за робне резерве

(„Службени гласник
РС”, брoj 104/13)

Законом о јавној
својини Планирано
доношење у
2015.години.

Члан 34. став 4. Закона /
о робним резервама
(„Службени гласник
РС”, број 104/13)

/

Да

3

Уредба о условима у
погледу давања на зајам
и закуп појединих врста
робе из робних резерви

Члан 9. Закона о робним /
резервама („Службени
гласник РС”, број
104/13)

/

Да

4

Одлука о изградњи,
располагању, односно
прибављању
складишног простора за
смештај и чување
робних резерви

Члан 32. став 2. Закона /
о робним резервама
(„Службени гласник
РС”, број 104/13)

/

Да

Није донета због
усклађивања са
Законом о јавној
својини.
Планирано
доношење у
2015.години.
Није донета због
промене чланова
Радне групе за
израду подзаконских
аката. Планирано
доношење у
2015.години.
Није донета јер се
регулише у оквиру
Програма рада који
усваја Влада
закључком.

ТАБЕЛА V
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Финансирање
Ред.
бр.
1.

Назив

Резултат

I

II

Програм:1509-

Реализован Програм

Износ
остварења/
извршења

шифра извора
финансирања
III

Референтни
документ
IV

Укупно

Стратегија

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI

10

Осигурање
стабилности
тржишта

Републичких робних
резервиза 2015.годину

планирано:
01

09

2.273.940.000
дин.
4.239.600.000
.дин
Укупно
утрошено:

01

09

1.860.280.000
дин.
4.239.600.000
дин.

развоја
трговине
Републике
Србије;
Споразум о
стабилизацији
и
придруживању
између
Европских
заједница и
њихових
држава
чланица, са
једне стране, и
Републике
Србије, са
друге стране

11

1А

Пројекат:0001Функционално
јединство између
стратешких и
стабилизационих
робних резерви

Реализована је куповина
8.348.360 kg мазута у
вредности
од
499.999.977,12 динара и
7.000.000 kg шећера у
вредности 369.600.000,00
динара.

Укупно
планирано:

01

2.193.940.000
дин.

09

4.239.600.000
дин
Укупно
утрошено:

1Б

Пројекат: 0002Довођење
складишних
капацитета

01

1.833.624.000
.дин.

09

4.239.600.000
дин.

01

Укупно
планирано:

Стратегија
развоја
трговине
Републике
Србије;
Споразум о
стабилизацији
и
придруживању
између
Европских
заједница и
њихових
држава
чланица, са
једне стране, и
Републике
Србије, са
друге стране

Да

Уговор
број:338477/2015-03 од
31.07.2015.годи

Да

12

Републичке
дирекције за робне
резерве на
оптималан ниво

80.000.000
Дин
Укупно
Утрошено:

не, закључен са
''Термоенерго
Инжењерингом
'' Београд
/

26.656.125

Урађена пројектна
документација за изградњу
4 резервоара од по
20.000м³ на инсталацији
"Смедерево" у Смедереву.

Санација и реконструкција
резервоара Р-27 од
60.000м3 на инсталацији
''Смедерево'' у Смедереву

Да

11.970.000

/
14.686.125

Реализација
уговора 338599/ 2011-03,
закључен са

Урађена је
пројектна
документација за
повезивање
резервоара Р-27.
Пројети су предати
2013.године
надлежном
Министарству за
добијање
сагласности на
пројектну
документацију.
Како у 2015.години
нису били
завршени
предвиђени радови
на санацији и
реконструкцији
инфраструктуре
инсталације на коју
се повезује
резервоар Р-27,
није било могуће
извести планиране
радове.
Планом и
програмом Робних
Резерви за 2015
годину, није била
13

ПМЦ
Инжењеринг
Београд

Не

предвиђена
изградња 2
резервоара од по
20.000м3 на
инсталацији
Смедерево у
Смедереву.
Због ребаланса
буџета у
2013.години, у
јануару месецу
2015.године плаћен
дуг по
испоставњеним
привременим
ситуацијама у
2013.години.
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