На основу члана 18. а у вези члана 16. и 17а Закона о здрављу биља („Службени
гласник РС“ број 41/09, 17/19)
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује
КОНКУРС
за
лабораторијске и с њима повезане стручне послове
у области дијагностике штетних организама и здравља биља

На основу члана 18., а у вези члана 16. и 17a. Закона о здрављу биља („Службени
гласник РС“ број 41/09, 17/19), лабораторијски и с њима повезани стручни послови као
послови од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и заштите здравља
биља, могу се уступити правним лицима путем конкурса који расписује Министарствo
пољопривреде, шумарства и водопривреде, који се објављује у „Службeнoм глaснику
Рeпубликe Србиje”.
Конкурс се расписује за лабораторијске и с њима повезане стручне послове у области
дијагностике штетних организама и заштите здравља биља, на период од пет година, и то за:
1. лабораторијска испитивања службених узорака (биља, биљних производа и
прописаних објеката) на присуство штетних организама;
2. увођење, развијање и валидацију нових метода и протокола тестирања у складу са
међународно прихваћеним стандардима и давање препорука у складу са тим;
3. чување референтних узорака и стандардних реагенаса;
4. припрема и одржавање референтног материјала;
5. припрема водича за прегледе, узорковање и руковање узорцима;
6. обуке и eдукације у складу са програмима Mинистарства;
7. обезбеђивање научне и техничке помоћи Министарству.
Пријава на конкурс се подноси за све послове или за послове наведене у тачкама 1,3,4
и 5.
Врсте, односно групе биља, биљних производа и прописаних објеката који су предмет
лабораторијских испитивања утврђени су посебним прописима којима се уређује здравље
биља, семе и садни материјал и други захтеви за биље, биљне производе и прописане објекте,
чији се списак налази у Прилогу 1. који се заједно са целокупном документацијом може
преузети са сајта Министарства (www.minpolj.gov.rs) и Управе за заштиту биља (
www.uzb.minpolj.gov.rs).
Подносилац пријаве може поднети Пријаву за једну или више врста лабораторијских
испитивања из става 2. тачке 1., и то:
1.1.лабораторијска испитивања службених узорака узетих у поступку здравственог
прегледа усева и објеката за производњу безвирусног или на одређене вирусе
тестираног семена, расада и садног материјала на присуство вируса и њима
сличних организама, бактерија, гљива, фитоплазми, нематода, и то за групе
односно врсте биља из Прилога 1;
1.2.лабораторијска испитивања службених узорака биља, биљних производа и
прописаних објеката узетих у поступку фитосанитарне контроле при увозу, извозу,
производњи и промету на присуство штетних организам: фитопатогених гљива,
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вируса и њима сличних организама, бактерија, фитоплазми, и то за групе односно
врсте биља из Прилога 1;
1.3.лабораторијска испитивања службених узорака биља, биљних производа и
прописаних објеката узетих у поступку фитосанитарне контроле при увозу, извозу,
производњи и промету на присуство штетних организама: инсеката, гриња,
складишних штеточина, нематода и корова;
1.4. лабораторијска испитивања службених узорака биља, биљних производа и
прописаних објеката на присуство штетних организама под посебним надзором
утврђених у Прилогу 2.
Послове лабораторијског испитивања службених узорака биља, биљних производа и
прописаних обеката на присуство штетних организама може да обавља стручно лице са
најмање високом стручном спремом из области заштите биља односно области биотехничких
или биолошких наука, са радним искуством у лабораторији од најмање две године у једној
од наведених области, које у раду примењује међународно прихваћене методе, које је у
сталном радном односу односно ангажовано по основу уговора потписаног на пуно радно
време у организацији са којом ће, након спроведеног конкурса Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде - Управа за заштиту биља закључити уговор.
Лабораторијска испитивања и с њима повезани стручни послови вршиће се у складу
са:
 Правилником о листамa штетних организама и листамa биља, биљних производа и
прописаних објеката („Службени гласник Републике Србије”, број 7/2010, 22/2012 и
57/2015)
 Правилником о здравственом прегледу усева и објеката за производњу семена, расада и
садног материјала и здравственом прегледу семена, расада и садног материјала
("Службени лист СРЈ", бр. 66/99 и 13/02, " Службени лист СЦГ", бр. 10/2003 и 13/2003 и
" Службени гласник РС", бр. 39/06, 59/06, 115/06, 119/07 и 107/08),
 Посебним прописима којима се утврђују годишњи Програми мера заштите здравља
и другим прописима из области заштите здравља биља наведеним у Прилогу 3.
Право учешћа на овом конкурсу имају сва заинтересована привредна друштва чији
је оснивач Република Србија која су регистрована у Регистру привредних субјеката да у
оквиру своје делатности обављају стручне послове у области заштите биља (у даљем тексту:
пољопривредне стручне службе) и друга правна лица за послове из става 2. тач. 1,3,4 и 5., кao
и научноистраживачке организације и високошколске установе чији је оснивач Република
Србија, односно аутономна покрајина за све послове из става 2., и које доставе следећу
документацију:
1. Пријаву на конкурс која се подноси на Обрасцу 1 који се заједно са целокупном
документацијом може преузети са сајта Министарства (www.minpolj.gov.rs) и Управе
за заштиту биља ( www.uzb.minpolj.gov.rs)..
Пријава садржи основне податке о правном лицу, што подразумева пун назив и
потпуну адресу, матични број, порески идентификациони број, број рачуна и назив банке,
име лица овлашћеног за заступање, податке о техничкој опремљености и кадровској
оспособљености,име одговорног лица (лице које потписује извештај о испитивању, односно
лице које је одговорно за издавање извештаја) које ће обављати одређенa лабораторијскa
испитивања којa су предмет уговора у складу са чланом 19. Закона о здрављу биља, као и да
јасно наведу за које групе послова и врсте лабораторијских испитивања подносе пријаву.
2. Доказ о испуњености услова у погледу искуства, резултата и благовремености у
досадашњем обављању послова лабораторијских испитивања што доказује
достављањем попуњеног Обрасца 2. који садржи податке о обављеним
лабораторијским испитивањима узорака за период од 2018-2019 године и који се може
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преузети са сајта Министарства (www.minpolj.gov.rs) и Управе за заштиту биља (
www.uzb.minpolj.gov.rs) и копијом најмање једног Извештаја о извршеном
лабораторијском испитивању, у прилогу.
3. Предлог цене лабораторијских испитивања на присуство штетних организама, по
методама;
Министарство задржава право да не закључи уговор са оним подносиоцем пријаве
чије понуђене цене одступају од просечних тржишних цена. Параметар за
одређивање просечних тржишних цена је извршено испитивање тржишта од стране
овог Министарства.
4. Извод о регистрацији издат од Агенције за привредне регистре, односно други
одговарајући документ када је за регистрацију надлежан други орган (копија са
приказаним важећим стањем на дан подношења пријаве - без обзира на датум
издавања извода);
- Уколико подносилац пријаве не достави овај документ, Комисија ће, на основу
података о регистрацији које је у пријави дужан да достави подносилац пријаве,
извршити увид у регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, с
обзиром да је овај документ јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре https://www.apr.gov.rs/ или ће затражити документ од тог другог
органа.
Разматраће се само благовремене и потпуне 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 и
неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене.
Приликом сачињавања пријава употреба печата није обавезна.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије“, при чему рок почиње да тече наредног дана од дана
објављивања. У случају да последњи дан рока за подношење пријава пада у нерадни дан,
исти се продужава и истиче првог следећег радног дана. 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 избор лабораторија за лабораторијске и с њима повезане
стручне послове у области дијагностике штетних организама и заштите здравља биља,
број 401-00-562/2020-11 - НЕ ОТВАРАТИ".
Уколико се пријава предаје лично на писарници Републичких органа, обавезно је уз
пријаву припремити пропратни допис који је насловљен на МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, Управа за заштиту биља,
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, који ће бити оверен од стране службеника
писарнице и служиће подносиоцу пријаве као потврда о пријему пријаве. У тексту дописа
навести следеће:
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„У прилогу дописа достављамо вам пријаву на конкурс за избор лабораторија за
лабораторијска испитивања у дијагностике штетних организама и заштите здравља биља,
број 401-00-562/2020-11 - НЕ ОТВАРАТИ“.
Министарство задржава право да у случају измене законских одредби које
регулишу материју конкурса, као и услед престанка потребе за лабораторијским
испитивањима која су предмет конкурса, поништи конкурс, односно не изврши избор
лабораторија, односно раскине евентуално закључене уговоре о уступању послова
лабораторијских испитивања, без права лабораторија на евентуалну накнаду штете до
које би могло доћи у виду измакле добити раскидом уговора.
Одлука о избору службених лабораторија биће донета најкасније у року од 15 дана од
последњег дана рока за подношење пријава. Након доношења Одлуке о избору резултати
конкурса биће објављени у „Службеном гласнику Републике Србије” и на сајту
Министарства (www.minpolj.gov.rs) и Управе за заштиту биља ( www.uzb.minpolj.gov.rs).
На наведену Одлуку се може уложити приговор Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде - Управа за заштиту биља, Омладинских бригада 1, 11070 Нови
Београд, у року од 8 дана, који тече наредног дана од дана објављивања наведене Одлуке у
„Службеном гласнику РС“.
Уговор о вршењу послова лабораторијских испитивања и с њима повезаних стручних
послова, закључује се на период од 5 година, након доношења Одлуке о избору и истека рока
за приговор.
Уговором о вршењу послова лабораторијских испитивања и с њима повезаних
стручних послова дефинисаће се врсте послова односно лабораторијског испитивања,
одговорно лице које ће обављати одређене послове, методе, начин и поступак обављања
послова, међусобна права, обавезе и одговорности, време за које се закључује уговор као и
начин финансирања послова, услови под којима се раскида уговор и сва друга питања која се
тичу наведених послова.
Све додатне информације у вези са овим конкурсом могу се, у писаном облику путем
електронске поште, тражити најкасније до 3 дана пре истека рока за подношење пријава.
Питања и одговори, као и разјашњења чине саставни део конкурсне документације.
Електронске адресе преко којих ће се вршити комуникација и достављање одговора,
појашњења и сл. су: upravabilje@minpolj.gov.rs.

