
На основу чл. 6. и 7. Закона о средствима за заштиту биља („Службени 

гласник РС” број 41/09) а у складу са Закључком Владе 05 Број : 401-2909/2018 од 

29. мартa 2018. године  

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 

 

р а с п и с у ј е 

 

КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ 

из области заштите биља 

 

 
Конкурс се расписује за примењена и друга истраживања у области 

средстава за заштиту биља на период од 24 месецa, и то за теме: 

1) Резистетност штетних организама на пестициде - Резистетност 

корова на хербициде, на располагању 2.750.000,00 динара; 

2) Примена средстава за заштиту биља – Подршка производњи безбедне 

хране - Подршка производњи безбедне хране у производњи воћа (јабука, крушка, 

малина, јагода) и поврћа (у затвореном простору и у пољу: парадјз, паприка, 

спанаћ)  – ефикасност и остаци, на располагању 2.750.000,00 динара 

Право учешћа на овом конкурсу имају сва заинтересоване високошколске и 

научноистраживачке установе које се баве образовањем у области биотехничких 

наука или установе уписане у Регистар научно истраживачких организација у 

области биотехничких наука, које испуњавају услове из документације конкурса. 

Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1 који је саставни део 

документације и треба да садржи све тражене податке. Пријава (Oбразац 1), 

односно целокупна документација (образац за оцену пријава), може се преузети са 

сајта Управе за заштиту биља (www.uzb.minpolj.gov.rs) или подношењем захтева 

контакт особи. 

Уз пријаву је неопходно доставити и: 

1) извод из Регистра научно истраживачких организација који води 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као доказ да установа 

испуњава законске услове за обављање научно-истраживачке делатности од општег 

интереса и која је, као таква, акредитована код Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја; 

2) Одлуку/Изјаву о висини режијских трошкова подносиоца пројекта; 

3) биографске податке за све планиране учеснике за рад на пројекту, који се 

прилажу уз Табелу 4 (Листа планираних учесника) пријаве. 

Тражени докази под бројем 1) и 2) достављају се у оригиналу или овереним 

фотокопијама. Фотокопије докумената морају бити јасно видљиве.  

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које није 

приложена тражена документација, односно нису приложени сви потребни докази 

у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, биће одбачене. 

http://www.uzb.minpolj.gov.rs/


Рок за достављање пријава је 30 дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. Пријаве 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 пројекте из области заштите биља - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

 

Пријаве ће разматрати Комисија формирана у Министарству.  

Оцењивање достављених понуда засниваће се на критеријумима наведеним 

у Табели 1 (преузети са сајта). Оцењиваће се само благовремене, потпуне и пријаве 

које садрже сву тражену документацију 

Рок за доношење и објављивање одлуке о избору је 10 (десет) дана од дана 

закључења конкурса и иста ће бити објављена у „Службеном гласнику РС”. 

Све додатне информације у вези са овим конкурсом могу се у писменом 

облику тражити од Управе за заштиту биља најкасније до 5 дана пре истека рока за 

достављање пријава или на адресу електронске поште upravabilje@minpolj.gov.rs. 

Ближи услови за коришћење средстава и реализацију пројекта утврђују се 

уговором са Министарством – Управом за заштиту биља. 


