
ТАБЕЛА I 

 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

1. Назив органа државне управе РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 

2. Министар/Директор ЗОРИЦА АНЂЕЛКОВИЋ, в.д директора 

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 

 

5. Контакт особа у органу   

    државне управе 

1.Зорица Анђелковић, в.д директора 

 

   тел.011/3239-993 

e-mail: zorica.andjelkovic@rdrr.gov.rs 
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НАРАТИВ 

 

Републичка дирекција за робне резерве је у току 2016. 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 2016. годину усвојеним од стране Владе. 

 На основу појединачних сагласности Министарства трговине, туризма и телекомуникација о датим позајмицама меркантилне 

пшенице, укупно је уговорено 21.354.598 кг меркантилне пшенице, од чега је реализовано 21.346.356,42 кг, са роком враћања од годину дана. 

У уговореном року зајмопримци су Дирекцији вратили 13.400.091 кг меркантилне пшенице. 

 На основу Закључка Владе Републике Србије, продужен је зајам 4.465.873 кг меркантилног кукуруза, зајмопримцу „Митросрем“ 

АД, Сремска Митровица.  

 На основу појединачних сагласности Министарства трговине, туризма и телекомуникација о датим позајмицама меркантилног 

кукуруза, укупно је уговорено 11.000.000 кг меркантилног кукуруза, од чега је реализовано 10.995.011 кг, са роком враћања од годину дана. У 

уговореном року зајмопримци су Дирекцији вратили 5.664.688 кг меркантилног кукуруза. 

 На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 339-10423 од 09.11.2016. 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 8.875.213 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 8.823.303 кг и меркантилног кукуруза у количини од 2.994.260 кг. 

Прелокација наведене робе извршена је 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, ЈН бр. 12/2016-01, јавна набавка услуге фумигације меркантилне пшенице„АИК“ у Новом Пазару, број ЈН МВ 

бр. 03/ 2016-01, јавна набавка контрола квалитета и квантитета роба на стању, контрола квалитета и квантитета меркатилне пшенице приликом 

испоруке и пријема у силосу у Новом пазару и контрола квалитета брашна Т-500 и пшеничног сточног брашна и израда сертификата ЈН 

4/2016-01. 

 У периоду од 28.10. до 31.12.2016. 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). 

На основу Сагласности Министарства трговине, туризма и телекомуникација дато је на зајам 1.209.990 литара рафинисаног 

сунцокретовог уља. Количина од 9.990 литара рафинисаног сунцокретовог уља враћена је 30.11.2016. године.  

На основу Сагласности Министарства трговине, туризма и телекомуникација дато је на зајам 8.517.783 кг рафинисаног шећера. 

Количина од 5.209.966 кг рафинисаног шећера враћена је закључно са 29.11.2016. године.  
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На основу Сагласности Министарства трговине, туризма и телекомуникација дато је на зајам 10.000 кг пшеничног брашна Т-500. 

Количина од 27.000 кг пшеничног брашна Т-500 враћена је закључно са 05.12.2016. године.  

Спроведен је поступак набавке добара- негазиране флаширане воде за пиће, ЈНМВ 26/2016 процењене вредности 1.250.000,00 динара 

без ПДВ-а, и то: 875.000,00 динара без ПДВ-а за негазирану флаширану воду за пиће 0,5 литара и 375.000,00 динара без ПДВ-а за негазирану 

флаширану воду за пиће 1,5 литар,  сходно Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15). Реализација у 2017. 

години. 

На основу Закључака Владе 05 број: 339-12122/2016 од 15.12 2016. године, одређено је да Републичка дирекција за робне резерве 

може дати на зајам 30.000 кг свињске полутке-француска обрада, Министарству унутрашњих послова – Сектор за материјално-финансијско 

пословање. Дирекција је ангажовала кланице које су њени складиштари товних свиња, ради прераде применом паритета 1 кг товних свиња 0,47 

кг свињског меса-француска обрада, без других трошкова. Рок враћања зајма је до 15.12.2017. године. 

Закључком Владе 05 Број:339-3859/2016 од 08.04.2016.године одређено је да Републичка дирекција за робне резерве огласи Јавни 

позив заинтересованим правним лицима са шифром претежне делатности 0111-гајење жита уписаних у Регистар дорађивача за натуралну 

размену 12.600.000 кг меркантилне пшенице за 7.000.000 кг семенске пшенице, рода 2016. године, по паритету 1,8 кг меркантилне пшенице за 

1 кг семенске пшенице.Испорука семенске била је до 15.08.2016. године. 

Закључком Владе 05 Број:339-8527/2016 од 05.10.2016.године одређено је да Републичка дирекција за робне резерве изврши 

натуралну размену до 8.047.000 кг семенске пшенице за меркантилну пшенице, рода 2016. и 2017. године, по паритету 1 кг семенске пшенице 

за 1,8 кг меркантилне пшенице рода 2016. године, паритету 1 кг семенске пшенице за 2,0 кг меркантилне пшенице рода 2017. године . 

Размењено је 635.500 кг семенске пшенице. Реализација је у току. 

Извршена је прелокација месног нареска у количини од 53.866,86 кг и јетрене паштете у количини од 2.439,90 кг из „Big Bool Foods“, 

Бачинци, у складиште Дирекције Оџаци ГТ, Оџаци. Прелокација наведене робе извршена је, јер је привредно предузеће „Big Bool Foods“, Бачинци, 

отишло у стечај. 

Извршена је прелокација товних јунади у количини од 7.093,14 кг и товних свиња у количини од 27.227,376 кг, због промена носиоца 

газдинстава, судског извршења и недостатка средсава обезбеђења. 

Извршена је прелокација товних свиња у количини од 21.270 кг, из ПТК Панонија АД, Панонија у ИМ Топола ДОО, Бачка Топола 

због реализације Закључака Владе 05 број: 339-12122/2016 од 15.12 2016. Године. 

На основу решења директора Дирекције именована је Комисија за спровођење поступка продаје пољопривредно-прехрамбених 

производа из републичких робних резерви која је током 2016. године, вршила продају различитих производа и то: 

- Товних свиња у количини од 285.023,66 кг у вредности од 42.192.323,61 динара. 

- Товних јунади у количини од 5.214,28 кг у вредности од 1.270.500,00 динара. 

- Брашна Т-500 у количини од 17.674,10 кг у вредности од 400.495,11 динара. 

- Брашна Т-850 у количини од 10.330 кг у вредности од 221.578,50 динара. 

- Пуномасно млеко у праху у количини од 590.483 кг у вредности од 242.988.878,00 динара. 

- Обрано млеко у праху у количини од 590.483 кг у вредности од 102.988.523,00 динара. 

- Сојино уље сирово у количини од 38 кг у вредности од 3.465,60 динара. 

- Сунцокретово уље сирово у количини од 319.270,55 кг у вредности од 33.331.845,42 динара. 

- Неусловне сушене кромпир-флекице у количини од количини од 31.641 кг у вредности од 189.946,00 динара. 
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На основу Закључка Владе 05 Број:339-180/2016 од 23.01.2016. Године, Дирекција је бесповратно испоручила брашноТ-500 у 

количини од 73.825 кг, рафинисано уље у количини од 5.670 л, шећер у количини од 5.379 кг, паштете у количини од 2.960,40 кг, месни нарезак 

у количини од 3.860,10 кг, меркантилни кукуруз у количини од 10.000 кг,  у укупној вредности од 7.655.951,74 динара. 

На основу Закључка Владе 05 Број:339-3319/2016 од 25.03.2016. Године, Дирекција је бесповратно испоручила брашноТ-500 у 

количини од 223.750 кг, рафинисано уље у количини од 50.450 л, шећер у количини од 50.450 кг, паштете у количини од 14.805кг, месни 

нарезак у количини од 14.805 кг, у укупној вредности од 31.599.253,40,00 динара. 

На основу Закључка Владе 05 Број:339-10103/2016 од 27.10.2016. Године, Дирекција је бесповратно испоручила брашноТ-500 у 

количини од 10.000 кг, рафинисано уље у количини од 45.000 л, шећер у количини од 25.000 кг, паштете у количини од 15.000 кг, месни нарезак 

у количини од 15.000 кг, у укупној вредности од 22.463.900,00 динара. 

Извршена набавка услуга складиштења, чувања и обнављања непрехрамбених производа (лекова, медицинских средстава, 

бетонског гвожђа) у вредности од 10.800.000,00 динара, и  набавка услуга складиштења пајнер носача, мостовске конструкције, атипичних 

поља 3м и металних сандука из система железнице у вредности од 3.661.200,00 динара. Такође је извршена набавка услуге техничког прегледа 

и регистрације приколица за превоз опреме за интервенисање у ванредним ситуацијама (приколице за превоз хидрауличног пумпног агрегата и 

дизел агрегата) у вредности од 579.832,00 динара. 

Извршена је продаја по огласу отпада енергетског трансформатора у вредности од 14.910.000,00 динара. 

Обнављање резерви непрехрамбених производа је вршено и путем зајма, занављања и преструктурирања. У зајам је, у току 2016. 

године, у сарадњи са Министaрством за рударство и енергетику дато топланама, у циљу несметаног одвијања грејне сезоне, 600.000 кг мазута, 

враћено је 8.111.117 кг мазута, а за количину од 20.818.733 кг је извршено продужење рока враћања путем закључења анекса (120 анекса) на 

основни уговор о зајму уз плаћање камате, а на основу Уредбе о условима давања на зајам и у закуп појединих врста роба из робних резерви и 

условима за издавање у закуп непокретности („Службени гласник Републике Србије“, број 60/2015 од 02.07.2015. године). Количина од 

31.231.817,29 кг мазута се и даље налази у зајму код топлана по закључцима Владе РС о репрограму, без обавезе плаћања камате. По овом 

основу, у току 2016. године наплаћено је на име камате 44.952.413,26 динара (фактурисано 47.428.016,26 динара-наплативост 94,74%). 

Количина од 21.418.733 кг мазута се налази у зајму код топлана уз обавезу плаћања камате. Укупна количина мазута која се налази у зајми код 

топлана износи 52.650.550,29 кг. Лекови и медицинска средства су преструктурирана у вредности 43.783.689,40 динара, а зановљена у износу 

од 475.549.748,97 динара. 

На основу закључака Владе РС који су се односили на бесповратно давање робе у циљу обавезне имунизације становништва РС, 

помоћи ВМА, санирања последица од елементарних непогода-поплава, Дирекција је без надокнаде испоручила  лекова и медицинских 

средстава у вредности од 51.774.866,00 динара, а ради отклањања последица од елементарних непогода-поплава Дирекција је без надокнаде 

испоручила  41.186 литара евродизела у вредности од 5.305.316,35 динара. 

Такође је  закључком Владе РС,  „Првом партизану“ из Ужица омогућено да, услед измештања производних погона-опасне 

производње, откупи 100.000 кг мазута и 42.191 литар дизела Д-2, у укупној вредности од 10.073.515,40 динара, који су се наменски 

складиштили у „Првом партизану“ из Ужица. 
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ТАБЕЛА II 

 

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

 

Ред. 

бр. 

Назив акта 

 

Опис 

 
Статус 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Референтни 

документ/ НПАА 

I II III IV V 

1.  /     

2.  /     

  

ТАБЕЛА  III 

 

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА 

 

Ред. 

бр. 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Референтни 

документ/НПАА 

I II III IV V 

1.  

Закључак 

05 Број:339-180/2016 

Датум: 

23. јануар 2016.год. 

 

Члан 43.став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр.55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12 и 7/14-УС и 

44/14),  

Члан 5. став 1. и 2. Закона о 

робним резервама („Службени 

гласник РС”,бр.104/13 и 

145/14) 

Влада је дала сагласност 

да Републичка дирекција 

за робне резерве изврши 

бесповратну испоруку 

пољопривредних и 

прехрамбених производа 

  

2.  

Закључак 

05 Број:339-3319/2016 

 

Датум: 

 

25. март 2016.год 

Члан 43.став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр.55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12 и 7/14-УС и 

44/14),  

Влада је дала сагласност 

да Републичка дирекција 

за робне резерве изврши 

бесповратну испоруку 

прехрамбених производа. 

  



 6 

Ред. 

бр. 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Референтни 

документ/НПАА 

I II III IV V 

 Члан 5. став 1. и 2. Закона о 

робним резервама („Службени 

гласник РС”,бр.104/13 и 

145/14) 

3.  

Закључак 

05 Број:339-3859/2016 

Датум: 

 

08. април 2016.год 

 

Члан 43.став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр.55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12 и 7/14-УС и 

44/14), 

 Члан 5. став 1. и 2., члана 11. 

став 1. Закона о робним 

резервама („Службени 

гласник РС”,бр.104/13 и 

145/14) 

Влада је дала сагласност 

да Републичка дирекција 

за робне резерве огласи 

Јавни позив за натуралну 

размену 12.600.000 кг 

меркантилне пшенице за 

7.000.000 кг семенске 

пшенице. 

  

4.  

Закључак 

05 Број; 339-8528/2016 

Датум 

05. октобар 2016.год. 

Члан 43.став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр.55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12 и 7/14-УС и 

44/14), 

 Члан 5. став 1. и 2., члана 11. 

став 1. Закона о робним 

резервама („Службени 

гласник РС”,бр.104/13 и 

145/14) 

Влада је дала сагласност 

да Републичка дирекција 

за робне резерве изврши 

натуралну размену до  

8.047.000 кг семенске 

пшенице за меркантилну 

пшеницу рода 2016. и 

2017. године. 

  

5.  

Закључак 

05 Број; 339-10423/2016 

Датум 

Члан 43.став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр.55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12 и 7/14-УС и 

44/14),  

Влада је дала сагласност 

да Републичка дирекција 

за робне резерве изврши 

куповину до 51.256.848 кг 

меркантилног кукуруза 

рода 2016. године. 

  



 7 

Ред. 

бр. 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Референтни 

документ/НПАА 

I II III IV V 

09. новембар 2016.год. Члан 5. став 1. и 2., члана 8. 

став 4. и члана 12. Закона о 

робним резервама („Службени 

гласник РС”,бр.104/13 и 

145/14) 

6.  

Закључак: 

05 Број: 339-10980/2016 

 

 

 

Датум: 

 

29. новембар 2016.год. 

 

 

 

 

 

Члан 43.став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр.55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12 и 7/14-УС и 

44/14),  

Члан 5. став 2. Закона о 

робним резервама („Службени 

гласник РС”,бр.104/13 и 

145/14) 

Влада је дала сагласност 

да Републичка дирекција 

за робне резерве продужи 

рок враћања позајмице 

меркантилног кукуруза у 

количини од 4.465.873 кг 

привредном друштву 

Митросрем АД, Сремска 

Митровица. 

  

7.  

Закључак 

 

05 Број: 339-12122/2016 

 

Датум:  

 

15. децембар 2016.год. 

Члан 43.став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр.55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12 и 7/14-УС и 

44/14),  

Члан 5. став 1. и 2. и члан 9. 

став 2. тачка 2) Закона о 

робним резервама („Службени 

гласник РС”,бр.104/13 и 

145/14), 

Члан 7. став 5. и члан 8. став 3. 

Уредбе о условима давања на 

Влада је сагласна да 

Републичка дирекција за 

робне резерве може дати 

на зајам 30.000 кг свињске 

полутке-француска 

обрада Министарству 

унутрашњих послова – 

Сектор за материјално-

финансијске послове. 
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Ред. 

бр. 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Референтни 

документ/НПАА 

I II III IV V 

зајам и у закуп појединих 

врста роба из републичких 

робних резерви и условима 

давања у закуп непокретности 

("Сл. гласник РС," бр. 60/2015) 

8.  

Закључак Владе 05 број 339-

1692/2016-3 од 11.03.2016. 

године 

Закона о Влади, на предлог 

Републичке дирекције за 

робне резерве, 

Закључак Владе о 

бесповратној испоруци 

вакцина Институту за 

вирусологију, вакцине и 

серуме ''Торлак'' из 

Београда у циљу обавезне 

имунизације 

становништва РС. 

 / 

9.  

Закључак Владе 05 број 339-

7466/2016 од 05.09.2016. 

године 

Закона о Влади, на предлог 

Републичке дирекције за 

робне резерве 

Закључак о бесповратној 

испоруци лекова и 

медицинских средстава 

Војномедицинској 

академији из Београда 

 / 

10.  

Закључак Владе 05 број 339-

2858/2016 од 11.03.2016. 

године 

Закона о Влади и Закон о 

робним резервама 

Бесповратна испорука до 

500.000 литара евро 

дизела и давање на 

привремено коришћење 

опреме за потребе 

отклањања последица 

поплава на територији РС. 

 / 

11.  

Закључак Владе 05 број 339-

5764/2016-1 од 24.06.2016. 

године 

Закона о Влади и Закон о 

робним резервама 

Закључак о давању 

сагласности да РДРР 

прода ''Првом Партизану'' 

АД из Ужица 100.000 кг 

мазута и 42.191 литар Д2 

 / 

12.  
Закључак Владе 05 број 339-

2065/2016 од 25.02.2016. 

Закона о Влади и Закон о 

робним резервама 

Закључак за давање 

сагласности за продају 
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Ред. 

бр. 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Референтни 

документ/НПАА 

I II III IV V 

године млека у праху 

13.  

Закључак Владе 05 број 339-

10103/2016 од 27.10.2016. 

године 

Закона о Влади и Закон о 

робним резервама 

Закључак за давање 

сагласности да 

бесповратно испоручи 

одређене прехрамбене 

производе Војсци Србије 

  

14.  

Закључак Владе 05 број 339-

759/2016-1 од 06.02.2016. 

године 

Закона о Влади и Закон о 

робним резервама 

Закључак о усвајању 

Годишњег програма и 

финансијског плана за  

2016. годину 

  

15.  

Закључак Владе 05 број 110-

3354/2016-1 од 31.03.2016. 

године 

Закона о Влади и Закон о 

робним резервама 

Сагласност на Правилник 

о унутрашњем уређењу и 

систематизацији Радних 

места у РДРР 

  

16.  

Закључак Владе 05 број 401-

3693/2016-1 од 08.04.2016. 

године 

Закона о Влади и Закон о 

робним резервама 

Сагласност за спровођење 

обрачунског налога за 

четврти квартал 2015. 

године 

  

17.  

Закључак Владе 05 број 401-

5588/2016 од 17.06.2016. 

године 

Закона о Влади и Закон о 

робним резервама 

Сагласност за спровођење 

обрачунског налога за 

први квартал 2016. године 

  

18.  

Закључак Владе 05 број 401-

8780/2016 од 29.09.2016. 

године 

Закона о Влади и Закон о 

робним резервама 

Сагласност за спровођење 

обрачунског налога за 

други квартал 2016. 

године 

  

19.  

Закључак Владе 05 број 339-

10422/2016-1 од 09.11.2016. 

године 

Закона о Влади и Закон о 

робним резервама 

Закључак о усвајању 

Програма о изменама и 

допунама Годишњег 

програма и финансијског 

плана за  

2016. годину 
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Ред. 

бр. 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Референтни 

документ/НПАА 

I II III IV V 

20.  

Закључак Владе 05 број 401-

10531/2016 од 09.11.2016. 

године 

Закона о Влади и Закон о 

робним резервама 

Сагласност за спровођење 

обрачунског налога за 

трећи квартал 2016. 

године 

  

21.  

Закључак Владе 05 број 46-

11411/2016 од 29.11.2016. 

године 

Закона о Влади и Закон о 

робним резервама 

Закључак о давању на 

коришћење Граду Ваљеву 

моторног возила 

  

 

 

 

 

ТАБЕЛА  IV 

 

 

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

Ред. 

бр. 

Назив акта Правни основ 

Референтни 

документ/НПАА 

 

Број 

„Службеног 

гласника РС”, 

датум 

I II III IV 

     

1.  / / / / 
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ТАБЕЛА V 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

 

 

Ред. 

бр. 

 

Назив 

 
Резултат 

Финансирање 

 

Референтни 

документ  

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 
 

I II III IV 

1.  
Програм : 2401- Управљање 

робним резервама 
 01 и 09 

01- 

804.621.799,70 

09- 

1.096.659.440,69 

Укупно 

извршење за 

програм : 

1.901.281.240,39 

 

 

2.  

Програмска активност : 0002- 

Образовање, обнављање, 

смештај и чување робних 

резерви 

Увећан ниво робних резерви 

меркантилног кукуруза за 11.500 

тона и пијаће воде за 78.300 

литара 

01 1.784.153.868,56 

 

3.  

Програмска активност : 0003- 

Складиштење обавезних резерви 

нафте и деривата нафте 

Ускладиштено 33.000 тона нафте 

и нафтних деривата 
01 91.750.017,99 

 

4.  

Програмска активност: 0003 -

Складиштење обавезних резерви 

нафте и нафтних деривата. 

4.1. Изградња резервоара Р-6, 

завршетак радова на Р-5 и 

изградња пратеће 

инфраструктуре по израђеном и 

овереном пројекту на складишту 

 

 

 

Планирано извођење радова није 

реализовано, из разлога јер је 

грађевинска дозвола добијена у 

децембру 2016.године. 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 
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Ред. 

бр. 

 

Назив 

 
Резултат 

Финансирање 

 

Референтни 

документ  

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 
 

I II III IV 

Пожега у Пожеги, и вршење 

стручног надзора 

4.2. Модернизација управљачких 

безбедносних система на 

складишту Пожега у Пожеги и 

вршење стручног надзора 

 

 

4.3 Радови на формирању 

сопствених изворишта 

подземних вода са 

повезивањем на ПП 

инсталацију на складишту 

Пожега у Пожеги 

 

 

 

Спроведен поступак јавне 

набавке и закључен уговор са 

изабраним понуђачем. 

 

 

 

У 2016.години израђен је 

Елаборат за бунар за 

водоснадбевање ППЗ система на 

складишту Поега у Пожеги, на 

основу кога је утврђено постојање 

подземних вода, у ком је дат 

предмер и предрачун радава за 

изградњу бунара.  За реализацију 

наведеног пројекта у 2017.години 

нису одобрена финансијска 

средства. Радови ће се 

реализовати у 2018години. 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

84.165.363,60 

 

 

 

 

 

1.098.000,00 

 

 

5.  

Пројекат: 4001 - Изградња и 

одржавање резервоара на 

инсталацији "Смедерево" у 

Смедереву 

 

5.1. Извођење радова за         

 

 

 

 

 

Пројекат у целости реализован. 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

25.377.353,84 
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Ред. 

бр. 

 

Назив 

 
Резултат 

Финансирање 

 

Референтни 

документ  

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 
 

I II III IV 

повезивање резервоара Р-27 од 

60.000м3 на постојећу пратећу 

инфраструктуру на складишту 

Смедерево у Смедереву. 

 

 

5.2  Израда пројектне 

документације за два резервоара 

од по 20.000м3 и санација и 

реконструкција Пристана 2 са 

пратећим инфраструктурама на 

инсталацији ''Смедерево'' у 

Смедереву 

 

 

 

 

 

 

Пројекат није реализован. По 

спроведеном поступку јавне 

набавке и донете Одлуке о додели 

уговора поднет је Захтев за 

заштиту права понуђача. Решење 

Републичке Комисије је донето у 

децембру 2016. године, па из тих 

разлога нису могла бити 

реализована одобрена 

финансијска средства за 

2016.годину. 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

6.  

Пројекат:4003 Изградња и 

одржавање резервоара, објеката 

и инфраструктуре на складишту 

Пожега у Пожеги 

6.1.  Израда пројектне 

документације за изградњу 

аутопретакалишта на складишту 

''Пожега'' у Пожеги 

 

 

 

 

 

 

 

Пројекат није реализован. По 

спроведеном поступку јавне 

набавке и донете Одлуке о додели 

уговора поднет је Захтев за 

заштиту права понуђача. Решење 

Републичке Комисије је донето у 

децембру 2016. године, па из тих 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 
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Ред. 

бр. 

 

Назив 

 
Резултат 

Финансирање 

 

Референтни 

документ  

шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 
 

I II III IV 

 

 

 

 

 

6.2 Извођење радова на 

аутопретакалишту на складишту 

Пожега у Пожеги 

 

разлога нису могла бити 

реализована одобрена 

финансијска средства за 

2016.годину. 

 

Пројекат није реализован. 

Пројектна документација за 

изградњу није урађена. 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

0,00 

 


