
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 
Београд, ул. Дечанска број 8а ( у даљем тексту: Дирекција), 

 

На основу Програма републичких робних резерви за 2021. годину 

 

Оглашава прикупљање писмених понуда за 

 

 РАЗМЕНУ  16.468,772 ТОНА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ  

ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ РОДА 2021. и 2022. ГОДИНЕ 

 

Предмет огласа: је размена семенске пшенице за меркантилну пшеницу 

рода 2021. и 2022. године године, под следећим условима: 

 

 

  Размена ће се вршити,  са   

       -  физичким лицима – носиоцома активног породичног пољопривредног  

газдинстава 

       -     овлашћеним складиштарима Републичке дирекције за робне резерве. 

 -     земљорадничким задругама које су регистроване  у Агенцији за 

привредне регистре  са шифром претежне делатности 0111 – гајење жита 

(осим пиринча), легуминоза и уљарица.  

  -     осталим правним лицима која су регистрована  у Агенцији за привредне  

регистре  са шифром претежне делатности 0111 – гајење жита (осим пиринча), 

легуминоза и уљарица.               

Паритетни однос код размене семенске за меркантилну пшеницу рода 

2021. и 2022. године  је следећи: 

− 1 кг семенске пшенице  за 1,8 кг меркантилне пшенице рода 

2021. године. 

− 1 кг семенске пшенице  за 1,8 кг меркантилне пшенице рода 

2022. године. 

        Размена семенске за меркантилну пшеницу одобраваће се физичким 

лицима, земљорадничким задругама, овлашћеним складиштарима Републичке 

дирекције за робне резерве и осталим правним лицима који немају финансијска 

дуговања и нису у спору по било ком основу са Републичком дирекцијом за 

робне резерве. 

           Средства обезбеђења испоруке меркантилне пшенице рода 2022. године 

су: 

 - за физичка лица – носиоце активног породичног пољопривредног 

газдинства  – могу преузети до 10.000 кг без доставе средстава обезбеђења. За 

количину преко 10.000 кг- доставити доказ о упису хипотеке првог реда у јавне 

књиге на непокретној имовини пољопривредног газдинства у корист Дирекције, 

у вредности која је за 20% већа од вредности Уговора; 

              - за овлашћене складиштаре Републичке дирекције за робне резерве – 

доставити  3 (три) бланко сопствене менице; 
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             -   за земљорадничке задруге - доставити доказ о упису хипотеке првог 

реда у јавне књиге на непокретној имовини земљорадничке задруге  у корист  

Дирекције, у вредности која је за 20% већа од вредности Уговора; 

             -   за остала правна  лица – доставити доказ о упису хипотеке првог реда 

у јавне књиге на непокретној имовини правног лица у корист Дирекције, у 

вредности која је за 20% већа од вредности Уговора.  

 Количина семенске пшенице која се одобрава у размену: 

-  једном физичком лицу – носиоцу активног пољопривредног газдинства, 

максимално до 100.000 кг,  

- овлашћеном складиштару Републичке дирекције за робне резерве, 

земљорадничкој задрузи и осталим правним лицима, максимално до 

1.000.000 кг. 

Крајњи рок испоруке меркантилне пшенице рода 2022. године је до 

15.08.2022. године. 

 Због тренутне епидемиолошке ситуације, захтеви се искључиво 

достављају  у писаној форми на приложеном обрасцу, почев од 

26.08.2021. године, препорученом поштом на адресу Републичка 

дирекција за робне резерве, ул. Дечанска 8а, 11000 Београд .     

 За физичка лица:  обавезно уз захтев доставити фотокопију личне карте 

и Оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава не старији од 5 

дана пре дана подношења захтева.  

 Након обраде примљених захтева за које се утврди да су у складу са  

траженим условима, подносиоци ће бити позивани на потписивање Уговора.  

             Сорте пшенице које се нуде у размену, а налазе у дорадном центру „ Best 

Seed Producer“  у Србобрану су: 

 

• Симонида 

• НС 40 С 

• Победа 

• Звездана  

• Ренесанса 

• Илина 

• Футура 

• Обала 

 

   Све додатне информације можете добити на телефоне у Београду: 

011/3239-052, 3238-425, 3238-997, 3239-059, 3239-058 и у Новом Саду 021/526-

890.  
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ЗАХТЕВ ЗА УГОВАРАЊЕ РАЗМЕНЕ СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ 

 ЗА  МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ 

 

Подносилац захтева (пун назив привредног субјекта односно носиоца 

регистрованог пољопривредног газдинства):  

 

____________________________________________________________________ 

 

ПИБ: ___________________________________ 

  

Матични број:____________________________ 

 

ЈМБГ: _______________________________________________________________ 

 

Бр. рег. пољ. газдинства (БПГ): 

________________________________________________ 

 

Место: 

_____________________________________________________________________ 

 

Адреса: 

____________________________________________________________________ 

 

Име особе за контакт и телефон: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Количина и сорта семенске пшенице     

__________________________________________кг 

 

Количина и сорта семенске пшенице     

__________________________________________кг 

 

Количина и сорта семенске пшенице     

__________________________________________кг 

 

Количина и сорта семенске пшенице     

__________________________________________кг 

 

 

Род меркантилне пшенице: ______________ 

 

                                                                                               

 

 

                                                                                           Подносилац захтев 

                                                                                                                              

Датум:                                                                          _______________________ 

 


