На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту( Сл.гласник РС бр.
80/2017),Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које
се користи без правног основа на територији општине Алибунар бр,320-291/2018-04 од
12.09.2018.године,председник општинеАлибунар дана 28.01.2019.године расписује:

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОТКУП КУКУРУЗА РОДА 2018 СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

1.Позивају се заинтересована лица за откуп кукуруза рода 2018.године,који је убран са
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар,а путем
Радне групе за скидање усева,да општини Алибунар поднесу писане понуде.
2.Понуђена цена за откуп предметног кукуруза не може бити мања од 5% од тржишне
цене постигнуте на Продуктној берзи-Нови Сад у току периода трајања овог јавног позива
и мора бити исказана за целу количину кукуруза из овог јавног позива,а то је 49.294 кг
Срб квалитета.
3.Обрачун и плаћање откупљеног кукуруза ће се вршити у року од 48 сати од момента
доношења одлуке о прихватању најповољније понуде од стране Радне групе за скидање
усева,која ће се донети у року од три дана од дана завршетка овог јавног позива,а
најкасније закључно са 7.02.2019.године.
4.Право учешћа по овом позиву имају лица која за откуп кукуруза доставе понуду у
складу са овим јавним позивом.
5.Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.
6.Понуде ће се рангирати по понуђеним ценама и другим финансијско техничким
условима исказаним у понуди.
7.Најповољнији понуђач се обавезује да откупи целу количину кукуруза која се продаје,а
то је 49.294 кг Срб квалитета.
Најповољнији понуђач ће купопродајну цену уплатити на следећи рачун: 840-3187741-38
,модел 97,позив на број 74-202.
8.Понуде се подносе општини Алибунар,Трг слободе 4,на писарници у затвореним
ковертама са назнаком „ОПШТИНА АЛИБУНАР-ЗА ОТКУП КУКУРУЗА РОДА 2018.“

9.Рок за достављање понуда је осам дана и то од 28.01.2019.године до 4.02.2019.године до
14 часова.
10.Овај јавни позив ће бити објављен на огласним таблама Месних заједница и Месних
канцеларија на територији општине Алибунар,огласној табли Општинске управе општине
Алибунар,огласној табли Скупштине општинеалибунар и сајту општине Алибунар.
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