
З А П И С Н И К 

КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ   

по Конкурсу за обављање извештајно – дијагнозно прогнозних послова у заштити шума  

и других послова од јавног интереса у области здравља шумског биља 

(„Службени гласник РС”, број 91/2019 од 24.12.2019. године) 

        

         

Комисија, образована решењем број: 401-00-2002/2019-10 од 14.01.2020. године, 

дана 22.01.2020. године у саставу: 

 

1. Радивоје Каурин - председник, 

2. Марија Филичић – члан и 

3. Душица Усановић – члан, 

 

извршила је преглед приспеле документације на Конкурс за извештајно – дијагнозно 

прогнозне послове у заштити шума и друге послове од јавног интереса у области  

здравља шумског биља  (у даљем тексту Конкурс) и утврдила следеће: 

 

На Конкурс су благовремено достављене три пријаве и то следеће: 

 

1. Институт за шумарство - Београд и 

2. Шумарски факултет, Универзитета у Београду; 

3. Институт за низијско шумарство и животну средину - Нови Сад. 

 

Све три институције конкурисале су за доделу послова из групе А. и групе Б. 

Конкурса. 

 

А. ИЗВЕШТАЈНО – ДИЈАГНОЗНО ПРОГНОЗНИ ПОСЛОВИ У ЗАШТИТИ 

ШУМА   

 

I Пријава 

Институт за шумарство – Београд 

 

1. Пријава је достављена у року, непосредно предата на писарници републичких 

органа, Омладинских бригада број 1, дана 8.01.2020. године и заведена под бројем 401-

00-00026/2020-10.  

2. Подносилац је доставио комплетну документацију. 

3. Бодовање према предложеним критеријумима извршено је на следећи начин: 

(1) Кадровска опремљеност: 5 извршилаца - 40 бодова; 

(2) Материјално – техничка опремљеност - 50 бодова: 

 - лабораторија (ентомолошка и фитопатолошка) са пратећом опремом - 10 

бодова; 

Образложење: Достављен је Сертификат о акредитацији лабораторије број АБ- 

01-209 и решење о упису у Регистар пружалаца услуга у области заштите биља број: 

321-01-449/2015-11 од 9.3.2015. године.  

- опрема за даљинско праћење штетних организама (беспилотна летелица ) - 10 

бодова; 

- савремена опрема за даљинско праћење и прогнозу штетних организама 

(беспилотна летелица са камером и одговарајућим софтвером за обраду 

снимљених података) - 20 бодова; 
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- поседовање евиденције о кретању штетних организама - 5 бодова; 

- 4 и више службена аутомобила - 5 бодова; 

(3) Искуство у континуираном вршењу наведених послова -  10 бодова  

Свега остварен број бодова према критеријумима је 100. 

 

Комисија констатује да је Институт за шумарство -  Београд, поднео пријаву за 

обављање послова на подручју Републике Србије без подручја АП Војводине. 

 

II Пријава 

Шумарски факултет Универзитета у Београду  

 

1. Пријава је достављена у року, непосредно предата на писарници републичких 

органа, Омладинских бригада број 1, дана 15.01.2020. године и заведена под бројем 

401-00-00064/2020-10.  

2. Подносилац је доставио комплетну документацију. 

3. Бодовање према предложеним критеријумима извршено је на следећи начин: 

(1) Кадровска опремљеност: 5 извршилаца - 40 бодова; 

(2) Материјално – техничка опремљеност - 45 бодова: 

 - лабораторија (ентомолошка и фитопатолошка) са пратећом опремом - 10 

бодова; 

- опрема за даљинско праћење штетних организама (беспилотна летелица ) -10 

бодова; 

- савремена опрема за даљинско праћење и прогнозу штетних организама 

(беспилотна летелица са камером и одговарајућим софтвером за обраду 

снимљених података) - 20 бодова; 

- поседовање евиденције о кретању штетних организама - 0 бодова; 

     Образложење: У списима не постоји доказ о поседовању евиденције о кретању 

штетних организама; 

- 4 и више службена аутомобила - 5 бодова; 

 

(3) Искуство у континуираном вршењу наведених послова -  0 бодова  

    - Образложење: Није достављен ваљан доказ вршењу континуираног или 

периодичног искуства у послова из тачке I А. 

Свега остварен број бодова према критеријумима је 85. 

 

Комисија констатује да је Шумарски факултет Универзитета у Београду,   

поднео пријаву за обављање послова на подручју Републике Србије без подручја АП 

Војводине. 

 

III Пријава 

Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад 

 

1. Пријава је достављена у року, путем електронске поште дана 15.1.2020. 

године и заведена на писарници републичких органа, Омладинских бригада број 1, 

дана 15.01.2020. године и заведена под бројем 401-00-00058/2020-10.  

2. Подносилац је доставио комплетну документацију. 

3. Бодовање према предложеним критеријумима извршено је на следећи начин: 

(1) Кадровска опремљеност: 5 извршилаца - 40 бодова; 

(2) Материјално – техничка опремљеност - 50 бодова: 
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 - лабораторија (ентомолошка и фитопатолошка) са пратећом опремом - 10 

бодова; 

- опрема за даљинско праћење штетних организама (беспилотна летелица ) - 10 

бодова; 

- савремена опрема за даљинско праћење и прогнозу штетних организама 

(беспилотна летелица са камером и одговарајућим софтвером за обраду 

снимљених података) - 20 бодова; 

- поседовање евиденције о кретању штетних организама - 5 бодова; 

- 4 и више службена аутомобила - 5 бодова; 

 

(3) Искуство у континуираном вршењу наведених послова -  10 бодова  

Свега остварен број бодова према критеријумима је 100. 

 

Комисија констатује да је Институт за шумарство -  Београд, поднео пријаву за 

обављање послова на подручју Републике Србије без подручја АП Војводине. 

 

ПРЕДЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈНО – ДИЈАГНОЗНО ПРОГНОЗНИХ ПОСЛОВА У 

ЗАШТИТИ ШУМА   

 

У складу са критеријумима Конкурса, Комисија је спровела бодовање 

приспелих пријава и утврдила да је: 

- Институт за шумарство – Београд :  остварио 100 бодова;  

- Институт за низ. шумарство и животну средину - Нови Сад:  100 бодова и 

-  Шумарски факултет Универзитета у Београду:   85 бодова .  

 

 Поглављем V Конкурса утврђено је да ће приоритет при закључењу 

уговора за обављање послова из тачке I подтачке А имати правна лица која имају 

највећи број бодова (100 бодова), те Комисија предложе руководиоцу органа да 

извештајно – дијагнозно прогнозне послове повери Институту за шумарство - Београд, 

за подручје Србије без територије АП Војводине, а Институту за низијско шумарство и 

животну средину - Нови Сад за подручје АП Војводине на период од пет година, 

односно од 2020. – 2024. године. 

 

 

Б. ДРУГИ ПОСЛОВИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА 

ШУМСКОГ БИЉА: ПРАЋЕЊЕ И ПРОВЕРА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА 

ШУМСКОГ БИЉА 

 

I Пријава 

Институт за шумарство, Београд 

 

1. Пријава је достављена у року, непосредно предата на писарници републичких 

органа, Омладинских бригада број 1, дана 8.01.2020. године и заведена под бројем 401-

00-00026/2020-10.  

2. Подносилац је доставио комплетну документацију. 

3. Бодовање према предложеним критеријумима извршено је на следећи начин: 

1) Број објеката за које се подноси пријава: 30 бодова 

2) Кадровска опремљеност: 30 бодова; 

3) Материјално – техничка опремљеност: 10 бодова; 
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4) Квалитет у вршењу послова у претходном периоду: 30 бодова 

 

Свега остварен број бодова према критеријумима је 100. 

 

Комисија констатује да Институт за шумарство - Београд,  није поднео захтев за 

преглед објеката на подручју АП Војводине, а поднео је пријаве за објекте на подручју 

Републике Србије без подручја АП Војводине, осим за следеће:  

 

1. Анђелковић Тихомир, Топола 

2. Анђелковић Марјан, Каоник 

3. Анђелковић Драгиша, Каоник 

4. Боројевић Игор, Уб 

5. Бошковић Радован, Шабац 

6. Вељковић Срећко, Нова Пазова 

7. Гавриловић Дејан, Метлић 

8. Глоговац Александар, Богатић 

9. Грујичић Владимир,Рипањ 

10. Дробњак Драган, Каоник 

11. Дудић Слободан, Алексинац 

12. Ивановић Душко,Аранђеловац 

13. Јанковић Ж.Зорица, Дворане, Круђевац 

14. Јовановић Светислав, Глобаре 

15. Јовић Игор, петровац на Млави 

16. Јовићевић Александар, Власотинце 

17. Јосиповић Живорад 

18. Маринковић Љубинка, Липолист 

19. Милановић Драган, Шабац 

20. Митровић Лолески Марија 

21. Омерковић Наташа, Каоник 

22. Пантић Ненад, Ћићевац 

23. Петровић Милан, Шабац 

24. Петровић Ивана, Каоник 

25. Поштић Чедомир, Пећинци 

26. Савић Здравко, Београд 

27. Симић Александар, Уб 

28. Спасојевић Жељко, Лапово 

29. Стевановић Александар, Свилајнац 

30. Стевановић Србољуб, Гревци 

31. Стојановић Драган, Угриновци 

32. Топаловић Иван, Липолист 

33. Топаловић Јован, Липолист 

34. Топаловић Стефан, Липолист 

35. Топаловић Милан, Липолист  

36. Топаловић Милан, Бајина Башата 

37. Ћосић Владан, Чабац 

38. ЈПНП „Тара“ Бајина Башта 

39. Средња пољопривредна школа Шабац 

40.  ЈП „НП Копаоник“ – семенски објекти. 
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II Пријава 

Шумарски факултет Универзитета у Београду  

 

1. Пријава је достављена у року, непосредно предата на писарници републичких 

органа, Омладинских бригада број 1, дана 15.01.2020. године и заведена под бројем 

401-00-00064/2020-10.  

2. Подносилац је доставио комплетну документацију. 

3. Бодовање према предложеним критеријумима извршено је на следећи начин: 

1) Број објеката за које се подноси пријава: 30 бодова 

2) Кадровска опремљеност: 10 бодова; 

3) Материјално – техничка опремљеност: 10 бодова; 

4) Квалитет у вршењу послова у претходном периоду: 20 бодова 

Свега остварен број бодова према критеријумима је 70. 

 

Комисија констатује да је Шумарски факултет Универзитета у Београду, поднео 

пријаву за све објекте на подручју Републике Србије без подручја АП Војводине, као и 

за све објекте на подручју АП Војводине. 

 

III Пријава 

Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад 

 

1. Пријава је достављена у року, путем електронске поште дана 15.1.2020. 

године и заведена на писарници републичких органа, Омладинских бригада број 1, 

дана 15.01.2020. године и заведена под бројем 401-00-00058/2020-10.  

2. Подносилац је доставио комплетну документацију. 

3. Бодовање према предложеним критеријумима извршено је на следећи начин: 

1) Број објеката за које се подноси пријава: 30 бодова 

2) Кадровска опремљеност: 30 бодова; 

3) Материјално – техничка опремљеност: 10 бодова; 

4) Квалитет у вршењу послова у претходном периоду: 30 бодова 

Свега остварен број бодова према критеријумима је 100. 

 

Комисија констатује да је Институт за низијско шумарство и животну средину – 

Нови Сад,  поднео пријаву за све објекте на подручју АП Војводине, као и за следеће 

објекте на подручју Републике Србије без подручја АП Војводине : 

- За  шумске расаднике у ЈП „Србијашуме“ који имају матичњаке: 

1. ШГ „Београд“ 

- Расадник „Црвенка I“ и „Црвенка II“ 

- матичњак и семенски објекат беле врбе 

2. ШГ „Крагујевац“ Крагујевац 

- расадник „Рогот“ и матичњак 

3. ШГ „Топлица“ Куршумлија 

4. ШГ „Северни Кучај“ Кучево 

-расадник „Острво“ , семенски објекти 

5. ШГ „Лозница“ Лозница 

6. ШГ „Шуме“ Лесковац 

-расадник „Кумарево“, „Власина“ и матичњак, семенски објекти 

- Покрет горана Брус 

- Јавна комунална предузећа 
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ЈКП „Хаммеум“ Прокупље 

ЈКП „Зеленило“ Београд 

- Правна лица, предузетници 

ПД „Ерозија“ Ваљево а.д., Ваљево 

„Популус плус“ Злот иу Злота. 

 

  

ПРЕДЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА 

ПРАЋЕЊЕ И ПРОВЕРА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ШУМСКОГ БИЉА 

 

У складу са критеријумима Конкурса, Комисија је спровела бодовање 

приспелих пријава и утврдила да је: 

- Институт за шумарство – Београд :  остварио 100 бодова;  

- Институт за низ. шумарство и животну средину - Нови Сад:  100 бодова и 

-  Шумарски факултет Универзитета у Београду:   70 бодова .  

 

 Поглављем V Конкурса утврђено је да ће приоритет при закључењу 

уговора за обављање послова из тачке I подтачке Б имати правна лица која имају 

највећи број бодова (100 бодова), те Комисија предлаже руководиоцу органа да 

прађење и проверу здравственог стања шумског биља повери Институту за шумарство - 

Београд, Институту за низијско шумарство и животну средину - Нови Сад, а објекте за 

које нису конкурисала правна лица са оствареним највећим бројем бодова (100) додели 

Шумарском факултету Универзитета Београд на период од пет година, односно од 

2020. – 2024. године. 

 

 

Прилог:  

- Табеларни приказ приспелих пријава, документације и бодовања 

 

 

 

Београд, 23.01.2020.године 

 

 

 

 

 

К О М И С И ЈА 

 

 

 

   

  

 


