
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњења Конкурса за обављање поверених и  послова од 

јавног интереса у фитосанитарној области, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“ број 103/2018 од 26.12.2018. године 

 

У вези Конкурса за обављање поверених и  послова од јавног интереса у 

фитосанитарној области, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

103/2018 од 26.12.2018. године, Управи за заштиту биља је електронском поштом 

стигло више питања потенцијалних подносиоца пријаве следећег садржаја: 

1. Да ли је могуће ангажовати лице преко агенције за посредовање за 

обављање наведених послова у конкурсу ? 

- Да ли је могуће ангажовати лице за обављање наведених послова у 

конкурсу закључивањем уговора о привремено-повременим пословима 

(најдуже 120 радних дана) - за време трајања послова (стручне контроле 

производње семена биља или садног материјала, нпр. у периоду мај-

октобар)? 

- Да ли је могуће закљућити Уговор о делу за ангажовање лица за 

обављање наведених послова? 

- Ако ниједна од ових опција није могућа, која врста уговора о ангажовању 

лица је адекватна? 

2. На основу важећег Закона о здрављу биља јасно нам је да на Конкурсу 

могу учествовати само саветодавне службе основане од стране Владе 

Републике Србије. Такође нам је познато да у изменама Закона о здрављу 

биља који је у скупштинској процедури даје се могућност и приватним 

саветодавним службама које су у систему саветодавних служби Републике 

Србије да обављају послове у области дијагностике штетних организама и 

заштите здравља биља. Молимо вас за појашњење у вези овог питања. 

3. Да ли је могуће закључити Уговор са другим правним лицем за обављање 

поверених послова и послова од јавног интереса у фитосанитарној области, 

и то за групу послова: контрола производње садног материјала и послови 

од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и заштите 

здравља биља за период од пет година? 

 

У вези са тим, а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје 

следеће одговоре: 

1. Није могуће ангажовање лица преко агенције за посредовање, ни по основу 

уговора о привремено-повременим пословима, а ни по основу уговора о 

делу. Ангажовање лица је могуће искључиво по основу уговора о раду на 

одређено време, са пуним радним временом и са могућношћу продужења 

са истим или другим лицем како би се обезбедио читав период трајања 

уговора о вршењу поверених послова са Управом. 
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2. Право учешћа на овом конкурсу имају сва заинтересована правна лица која 

су основано од стране Владе РС за обављање делатности из области  

заштите  биља, семенарства и садног материјала и у којима је удео 

државног капитала у обиму од 100%. 

3. Није могуће закључење уговора са другим правним лицем за обављање 

поверених послова и послова од јавног интереса у фитосанитарној области, 

већ искључиво ангажовање лица по основу уговора о раду на одређено 

време, са пуним радним временом и са могућношћу продужења са истим 

или другим лицем како би се обезбедио читав период трајања уговора о 

вршењу поверених послова са Управом. 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем пријаве представљају саставни део конкурсне 

документације. 

 

 

                                                                                     КОМИСИЈА 

 

 
Одговор је објављен на  сајту Управе за заштиту биља  

http://www.uzb.minpolj.gov.rs/ и сва заинтересована лица га могу преузети електронским 

путем. 

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

