Службени гласник РС 020/2019, Датум: 22.03.2019

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ на основу
члана 18. Закона о здрављу биља („Службени гласник РС”, број 41/09) расписује поновљени
конкурс
– за обављање поверених и послова од јавног интереса у фитосанитарној области, за
територије где није било поднетих пријава, односно где правно лице које је подносило
пријаву није испуњавало услове конкурса oбјављеног у „Службеном гласнику РС”, број
103/2018 од 26. децембра 2018. године.
На основу члана 18. а у вези члана 17. Закона здрављу биља („Службени гласник РС”,
број 41/09), чланa 13. Закона о семену („Службени гласник РС”, бр. 45/05 и 30/10), члана
13. Закона о садном материјалу, воћака винове лозе и хмеља („Службени гласник РС“, бр.
18/05 и 30/10 – др. закон), чланa 16. Закона о семену и садном материјалу („Службени
гласник РС”, бр. 54/93, 67/93, 35/94, 43/94 – испр. 135/04 – др. закон 18/05, 45/05 – др.
закон 101/05), а све у складу са чланом 4. Закона о државној управи („Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18, 47/18 – др. закон), послови стручне контроле
производње семена и садног материјала воћака винове лозе и хмеља и садног материјала
ружа, као и послови од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и
заштите здравља биља, могу се поверити односно уступити правним лицима путем конкурса
који расписује Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Поновљени конкурс ( у даљем тексту: конкурс) се расписује за обављање поверених
послова и послова од јавног интереса у фитосанитарној области, односно послова контроле
производње семена и садног материјала воћака винове лозе и хмеља и садног материјала
ружа, као и послова од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и
заштите здравља биља, на период од најдуже пет година.
Послови у области дијагностике штетних организама и заштите здравља биља у
шумарству додељују се посебним конкурсом.
Конкурс се расписује према врсти посла и територији на којој се послови обављају.
Право учешћа на овом конкурсу имају сва заинтересована правна лица која поднесу
пријаву и доставе доказе да испуњавају услове по овом конкурсу:
Услов: Да је регистровано код надлежног органа, односно уписано у одговарајући
регистар;
Доказ: Извод из регистра (копија – без обзира на датум издавања извода).
Услов: Да је основано од стране Владе РС за обављање делатности из области заштите
биља, семенарства и садног материјала, односно да је Република Србија већински власник;
Доказ: Оснивачки акт (одлука или уговор о оснивању) – копија
Услов: Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије.
Докази: Потврда (уверење) Пореске управе Министарства финансија Републике Србије
за измирене доспеле обавезе које администрира ова управа и
Потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода – копије (ове потврде по датуму издавања не
смеју бити старије од два месеца од дана објављивања конкурса)
Услов: Да располаже техничким капацитетом за вршење послова, што подразумева да
поседује:
Просторије за рад запослених;
Канцеларијску опрему (рачунари, штампачи, интернет веза, канцеларијски материјал и
друго;
Опрему за праћење и прогнозу штетних организама, визуелне прегледе и детекцију
штетних организама, опрему за узорковање, чување и транспорт узорака и друга опрема у

зависности од врсте послова за које подноси пријаву;
Службени/е аутомобиле за рад на терену.
Доказ: Изјава о техничком и кадровском капацитету са прилозима којима се доказује
стручна оспособљеност лица – Образац изјаве са моделом спецификације се може преузети
на интернет страници Управе www.uzb.minpolj.gov.rs.
Услов: Да располаже довољним кадровским капацитетом, што подразумева да у својој
кадровској структури у сталном радном односу има запослен потребан број лица у сталном
радном односу односно лица ангажована по основу уговора потписаног на пуно радно време
(минималан број стручних лица за одређену територију дат је у Табели 1 која се може
преузети на интернет страници Управе www.uzb.minpolj.gov.rs), која су стекла високо
образовање из научне области биотехничке науке – смер заштита биља, воћарство,
ратарство или општи смер на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и које поседују знање рада на
рачунару, са минимум три године радног искуства на одговарајућим пословима, а све према
Табели 1.
Доказ: Изјава о техничком и кадровском капацитету са прилозима којима се доказује
стручна оспособљеност лица – Образац изјаве са моделом спецификације се може преузети
на интернет страници Управе www.uzb.minpolj.gov.rs.
Правно лице подноси пријаву на конкурс према групи послова и територији на којој се
послови обављају.
Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1 који се заједно са целокупном
документацијом може преузети са сајта Управе за заштиту биља (www.uzb.minpolj.gov.rs.)
Испуњеност услова, оцењивање, рангирање и давање предлога за избор овлашћене
организације врши Комисија коју образује министар.
Оцењивање и рангирање достављених понуда засниваће се на основу испуњености
услова према критеријумима из овог Конкурса.
Оцењиваће се само благовремене, потпуне и пријаве које садрже сву тражену
документацију. Уколико чланови Комисије оцене да је потребно, може се извршити и
провера података из пријаве на терену, као и тражење додатних објашњења од подносилаца
пријава, након чега ће бити донета коначна оцена пријава и одлука о избору.
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, биће одбачене.
Одлука о избору биће донета најкасније у року од 15 дана од последњег дана рока за
подношење пријава. Након доношења Одлука о избору ће бити објављена на интернет
страници Управе за заштиту биља и у „Службеном гласнику Републике Србије”.
На наведену Одлуку се може уложити приговор Министарству, у року од осам дана, који
тече наредног дана од дана објављивања наведене Одлуке у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Уговор о вршењу поверених послова и послова од јавног интереса у фитосанитарној
области, закључује се на период од најдуже 5 година, након доношења Одлуке о избору и
истека рока за приговоре, односно након разматрања приговора и доношења коначне
одлуке.
Уговором о вршењу поверених послова и послова од јавног интереса у фитосанитарној
области дефинисаће се међусобне уговорне обавезе, врсте и вредност обављених послова,
начин вршења послова и начин извештавања о обављеним пословима, услови под којима се
раскида уговор и сва друга питања која се тичу наведених послова.
Подносилац пријаве у овом конкурсу може бити и правно лице које је изабрано за
вршење послова од јавног интереса у фитосанитарној области Одлуком број 119-01329/2018-11 од 20. фебруара 2019. године која је објављена у „Службеном гласнику РС”,
број 13/2019 од 28. фебруара 2019. године.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије”. Пријаве на конкурс уз тражену документацију доставити у

затвореној коверти на следећу адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде
Управа за заштиту биља, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, са назнаком
„Пријава на конкурс за обављање поверених и послова од јавног интереса у
фитосанитарној области број 119-01-94/2019-11 – не отварати”.
Све додатне информације у вези са овим конкурсом могу се, у писаном облику, тражити
најкасније до пет дана пре истека рока за подношење пријава. 19-11251

