
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 пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на 

територији општине Опово број 011-42/2019 Општинско веће општине Опово расписује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА И ТРАНСПОРТ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

I  Позивају се заинтересована физичка и правна лица за вршење услуге скидања усева са 

пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији општине 

Опово, да локалној смоуправи општине Опово поднесу писмене понуде са условима за 

вршење ове услуге. 

II  Заинтересована физичка и правна лица морају испуњавати следеће услове: 

- да на захтев Радне групе за спровођење Oдлуке о скидању усева са пољопривредног 

земљишта у државној својини које се налази на територији општине Опово, изврши жетву-

бербу пољопривредних усева на површини у зависности од потреба општине Опова, а 

према динамици и диспозицији коју одреди Радна група; 

- да спроведе све потребне мере безбедности и заштите здравља на раду и противпожарне 

заштите у складу са Законом о заштити од пожара( Сл. гласник РС број 111/09, 20/15, 87/18- 

др. закони). Сви трошкови који настану у току реализације овог посла, а односе се на 

евентуалне кварове , поправке, редовно одржавање комбајна као и сви остали трошкови 

везани за функционисање комбајна, падају на терет комбајнера и транспортера; 

- да обезбеди гориво за жетву-бербу и транспорт о сопственом трошку. 

III Право учешћа по овом јавном  позиву имају комбајнери и транспортери који: 

- имају регистровани комбајн и транспортно средсво у складу са Законом о безбедности 

саобраћаја на путевима; 

-да доставе понуду у складу са овим Јавним позивом. 

Општина Опово ће извршити уплату накнаде на име извршене услуге према ценовнику 

Задружног савеза Војводине(цена дата по једном хектару пожњевене површине и тони 

превезеног зрна) 

Општина Опово задржава право одабира понуде на основу које ће закључити уговор  о 

пословно-техничкој сарадњи. 

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 

скидање усева са пољопривредног земљишта и превоз зрна- 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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