На основу члана 62. 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) и на основу
Одлуке о скидању усева са пољопривредноиг земљишта у државној својини које се
налази на територији општине Опово број 011-42/2019 Општинско веће општине Опово
расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
Позивају се заинтересована правна лица за складиштење пољопривредних
производа са пољопривредног земљишта у државној својини, да општини Опово
поднесу писане понуде.
II Заинтересована лица морају испуњавати следеће услове:
1. да поседују Решење о упису у Регистар привредниох субјеката за делатност
складиштења пољопривредних производа;
2. да испуњавају техничке карактеристике које обезбеђују извршење следећих
обавеза:
- да пољопривредне производе које за рачун општине Опово приме,
кондиционирају, складиште и чувају у складишту, у складу са техничко-технолошким
условима за адекватно чување којим се обезбеђује очување квалитета и количине;
- да у сваком тренутку морају на стању да имају количину која одговара
евиденцији општине Опово. Складиштар је у обавези да општини Опово приликом
испостављања месечне фактуре достави и потписану и оверену потврду од стране
одговорног лица о стању залиха пољопривредних производа;
- да у процесу складиштења, од пријема до испоруке пољопривредног производа о
свом трошку предузме све тахничке-технолошке и организационе мера, као и мере
заштите на раду, сузбијања складишних штеточина (дезинсекција-фумигација,
дезинфекција и дератизација), као и да у потпуности одговара за све промене у
количини и квалитету пољопривредних производа као и губитак, мањак, квар и друге
штете;
- да о извршеном складиштењу сачињава запиник који потписује представник
наручиоца и овлашћено лице складиштара. Квантитативни пријем се врши мерењем на
баждарној колској ваги складиштара, а квалитативни пријем се врши по основу
сертификата о извршеној анализи пољопривредних производа издатог од стране
акредитоване контролне куће који обезбеђује складиштар. По извршеном пријему робе
складиштар је дужан да у року од три дана достави општини Опово потврду о
складишетењу, магацински улаз и сертификат о квалитету и квантитету овлашћене
контролне куће;

- да изврши изскладиштење и отпрему пољопривредних производа по писаном
налогу општине Опово, најкасније три дана од дана пријема налога. Складиштар мора
да изврши испоруку робе у року који је прописала општина Опово, уз достављање
потребне документације (потврда о изскладиштењу потписана и оверена и магацински
излаз);
Приликом складиштења и отпреме робе складиштар је дужан да позове примаоца
робе и са њим сачини записник о отпреми и преузимању и да примерак достави
општини Опово.
Складиштар ускладиштене пољопривредне производе у својим пословним књигама
води на ванбилансној евиденцији као власништво општине Опово.
У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеним пољопривредним
производима складиштар је обавезан да у име општине Опово пријави и доказује
околности и чињенице при којима је штета настала.
3. - да располажу складиштем које испуњава минималне услове:
- складишни простор за чување пољопривредних производа који испуњава
услове предвиђене важећим законским прописима за транспорт, чување и
манипулацију пољопривредним производима;
- складишни простор капацитета од најмање 750 т;
- да има одговарајућу опрему којом се обезбеђује пријем, ускладиштење и
изскладиштење пољопривредних прооизвода
а) колску вагу са важећим уверењем којим се верификује њена техничка
исправност и исправност мерења;
б) опрему за узорковање зрнастих роба из транспортних средстава –ручне сонде
које омогућују узорковање у складу са прописима којима се уређује начин узимања;
в) акредитовану лабораторију или закључен уговор са акредитованом
лабораторијом или контролном кућом за контролу квалитета и квантитета
пољопривредних производа;
III Право учешћа по овом Јавном позиву имају правни субјекти који су уписани у
Регистар привредних субјеката за делатност складиштења пољопривредних производ
који доставе понуду у року назначеном овим јавним позивом.
Општина Опово задржава право одабира складиштара за складиштење
пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословној- техничкој
сарадњи,
на основу најпововољнијих понуђених
финансијских, техничких и
транспортних услова складиштара по једној тони ускладиштених пољопривредних
производа.
Општина Опово задржава право одабира више од једног складиштара.
Понуде које нису сачињене у складу са овим Јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се подносе поштом или непосредно на писарници Општинске управе
Опово, ул. Бориса Кидрича, бр.10, у затвореној коверти са назнаком „Општина Опово –
Понуда за складиштење пољопривредних призвода - не отварати“, радним данима од
8:00- 15:00 часова.
Овај Јавни позив биће објављен у Општинском службеном гласнику општине Опово,
на интернет страници општине: www.opovo.org.rs и огласним таблама општине Опово и
месних канцеларија. Рок за достављање понуда на Јавни позив је осам дана од дана
објављивања у Општинском службеном гласнику општине Опово.
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