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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Број: 320-00-4438/1/2016-03 

6. јун 2016. године 

Немањина 22-26 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК 

са одржане седнице Комисије за избор правних лица и предузетника  за обављање  саветодавних 

послова из Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2016. годину  

 

 

 Седница Комисије одржана је 6. јуна 2016. године у просторијама Управе за аграрна плаћања 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Булевар краља Александра 84, са почетком у 

12 часова у саставу: 

 

1. Вељко Ђорђевић, председник Комисије (Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине); 

2. др Владо Ковачевић, члан Комисије (Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине); 

3. Слободан Живановић, члан Комисије (Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине) 

4. Мирко Влачо, члан Комисије (Министарство пољопривреде и заштите животне средине); 

5. Ана Богуновић, члан Комисије који обавља и послове секретара Комисије (Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине) . 

 

 Седници није присуствовао Драгослав Милутиновић, члан Комисије (Управа за аграрна плаћања, 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине); 

 Председник је отворио седницу и предложио следећи Дневни ред: 

1. Усвајање Пословника о раду; 

2. Отварање конкурсне документације; 

3. Разматрање и утврђивање испуњености услова пријава приспелих на Конкурс, њихово 

оцењивање  и рангирање у складу са утврђеним критеријумима; 

4. Састављање предлога листе изабраних правних лица и предузетника за обављање 

саветодавних послова из Годишњег програма развоја саветодавних послова у 

пољопривреди за 2016. годину за одређена подручја; 

5. Разно. 

 

 Чланови Комисије усвојили су дневни ред и приступили раду по тачкама.  

 Записник води секретар Комисије. 
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1. Усвајање Пословника о раду Комисије 

 

 Комисија је усвојила Пословник о раду. Председник је у складу са чланом 4. Пословника о раду 

Комисије, утврдио да је присутан довољан број чланова за пуноважност рада Комисије.  

 

2. Отварање конкурсне документације 

 Комисија је констатовала да су се на Конкурс пријавила четири заинтересована лица и отворила 

пристигле пријаве. 

 

3. Разматрање и утврђивање испуњености услова пријава приспелих на Конкурс, њихово 

оцењивање  и рангирање у складу са утврђеним критеријумима 

 

 Код подносиоца пријаве је разматрано да ли: 

1)  испуњавају услове Закона о обављању саветодавних и стручних послова у пољопривреди.  

2) је подносилац пријаве доставио  

 извод из Регистра привредних субјеката не старији од три месеца од дана објављивања 

текста Конкурса, у којем је као претежна шифра делатности наведена шифра: 0161, 0163, 

0164, 7010, 7021, 7022 или 7120 

 Основне податке о подносиоцу пријаве на Конкурс: пун назив, адреса, матични број, ПИБ, 

број рачуна за уплату средстава и назив банке, електронска адреса, телефон, име и презиме 

лица овлашћеног за потписивање уговора, као и лица за контакт; 

 

 3) подносе пријаву на Конкурс ради обављања саветодавних послова на једном, целом подручју из 

 тачке 1. овог конкурса а регистровани су са адресом седишта на подручју за које подносе пријаву; 

 4) имају најмање два возила.  

 5) је подносилац пријаве доставио: 

 Списак возила и копије саобраћајних дозвола за најмање два возила и фотокопију уговора 

о закупу или  коришћењу, уколико саобраћајна дозвола не гласи на подносиоца пријаве 

 6) имају одговарајући број ангажованих пољопривредних саветодаваца који није већи од броја 

предвиђеног Годишњим програмом развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2016. годину (у 

даљем тексту: Годишњи програм), а за области пољопривреде ближе назначене у Табели 1. Годишњег 

програма. 

 7) је подносилац пријаве доставио: 

 списак ангажованих пољопривредних саветодаваца са фотокопијама радних књижица и 

фотокопијама лиценци за обављање саветодавних послова 

 изјаву да је подносилац пријаве упознат са Уредбом о утврђивању Годишњег програма 

развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2016. годину 

 План активности који садржи планирани обим и динамику реализације активности, у 

складу са Годишњим програмом за сваког саветодавца 

 План побољшања услова рада, који треба да садржи начин, циљ, рокове за реализацију 

плана, спецификацију средстава која се планирају за изградњу и/или адаптацију, уређење 

и/или опремање радног простора и/или за набавку потребне лабораторијске опреме и/или 

техничке канцеларијске опреме и/или аутомобила као и прецизно наведен износ средстава 

који се очекује од министарства те износ сопственог учешћа, уколико подносилац пријаве 

има сопствено учешће 

 доказе о испуњености критеријума из Табела 1. 

 - За критеријум под редним бројем 1. фотокопију Сертификата о завршеној 

едукацији/тренингу из области саветодавних послова у пољопривреди, који издаје Овлашћена 

организације за послове обуке и усавршавања пољопривредних саветодаваца и 

пољопривредних произвођача; 
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 - За критеријум под редним бројем 2. доказ о учешћу сопствених средстава у реализацији 

Плана побољшања услова рада; 

 - За критеријум под редним бројем 3. изјава удружења пољопривредних произвођача о 

оствареној сарадњи са подносиоцем пријаве тј. правним лицем или предузетником. Изјава 

треба да садржи и наведене облике сарадње тј. наведене саветодавне послове које је правно 

лице или предузетник обављало са наведеним удружењима (одржана предавања, радионице, 

трибине или зимске школе). У разматрање ће се узимати само изјаве удружења регистрованих 

са адресом седишта на подручју за које се подноси пријава; 

 - За критеријум под редним бројем 4. списак возила, копије саобраћајних дозвола за возила 

и фотокопију уговора о закупу или коришћењу, уколико саобраћајна дозвола не гласи на 

заинтересовано лице; 

 - За критеријум под редним бројем 5. уговори о обављању саветодавних послова у 

пољопривреди закључени са министарством у периоду од 2011-2015. године. 
 

 

Табела 1. Преглед подносиоца пријава на Конкурс и испуњеност конкурсних услова  
Р.бр. Подносилац пријаве Седиште Пријава је стигла 

благовремено 

Пријава је са 

комплетном 

документацијом 

Пријава испуњава 

услове конкурса и 

даље се разматра 

1 Пољопривредна 

саветодавна и стручна 

служба „Пољосавет“ 

Д.О.О. Лозница 

Босанска бб, 

Лозница 

Да 

 

Да Да 

2 Д.О.О. за пружање 

услуга у области 

пољопривреде 

„Агрознање“ Зајечар 

Жикице 

Јовановић 

Шпанца бб, 

Зајечар 

Да Да Да 

3 „Пољосервис“ Д.О.О. 

Књажевац 

Књаза Милоша 

75, Књажевац 

Да Да Да 

4 Друштво за 

саветодавне и стручне 

послове у 

пољопривреди 

„Падинска скела“ 

Д.О.О.  

Индустријско 

насеље бб, 

Падинска Скела 

Да Да Да 

 

 Комисија је утврдила  да су сва заинтересована лица доставила пријаве у предвиђеном року и да је 

код свих документација компелтна. 

 Комисија је приступила оцењивању по утврђеним критеријумима а потом и рангирању 

пристиглих пријава. 
 

Табела 2. Критеријуми за оцену пријаве на конкурс 

Критеријуми за оцену Број бодова 
1. Број бодова са Сертификата, тј. из  Листе бодовања 

остварених резултата који се односе на завршену 

едукацији/тренингу из области методологије саветодавног рада 

и из области саветодавних послова у пољопривреди.  Бодови се 

исказју за сваког ангажованог саветодавца. 

Највише 20 

1.1. 16-50 10 

1.2. 51-90  15 
1.3. >90 20 
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2. Сопствено учешће заинтресованог лица у средствима 

неопходним за реализацију Плана побољшања услова рада 

ПССС-а 

Највише 20 

2.1. без сопственог учешћа 0 
2.2. сопствено учешће до 30% бруто износа 10 
2.3. сопствено учешће >30% бруто износа 20 
3. Број удружења пољопривредних произвођача која су дала 

изјаву о оствареној сарадњи са подносиоцем пријаве 
Највише 20 

3.1. 0 0 
3.2. 1-3 5 
3.3. 4-6 10 
3.4. >6 15 
4. Број возила који ће заинтересовано лице  користити за 

обављање саветодавних послова 
Највише 20 

4.1. 3-4 10 
4.2. 5-6 15 
4.3. 7 и више 20 
5. Искуство заинтересованог лица у обављању саветодавних 

послова у области пољопривреде 
Највише 20 

5.1. без искуства 0 
5.2. 1-3 година 15 
5.3. > од 3 године 20 

 

Табела 3. Ранг листа пријава 

Р.бр. Подносилац пријаве Укупан број бодова 

1. Друштво за саветодавне и стручне послове у пољопривреди 

“Падинска скела“ Д.О.О. 

135 

2. Пољопривредна саветодавна и стручна служба „Пољосавет“ 

Д.О.О. Лозница 

130 

3. Д.О.О. за пружање услуга у области пољопривреде 

„Агрознање“ Зајечар 

105 

4. „Пољосервис“ Д.О.О. Књажевац 85 

 

4. Састављање предлога листе изабраних правних лица и предузетника за обављање саветодавних 

послова из Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2016. годину за 

одређена подручја 

 

 Комисија на основу Решења о образовању Комисије за избор правних лица и предузетника за 

обављање  саветодавних послова из годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди 

за 2016. годину број: 320-00-4438/2016-03 од 23. маја 2016. године, у складу са  Законом о обављању 

саветодавних и стручних послова у области пољопривреде ("Службени гласник РС", бр. 30/10), Уредбом 

о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2016. годину 

("Службени гласник РС", бр. 47/16) и Конкурсом за избор правних лица и предузетника за обављање  

саветодавних послова из Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2016. 

годину, који је објављен 20. маја 2016. године на званичној интернет страници Управе за аграрна 

плаћања Министарства  пољопривреде и заштите животне средине www.uap.gov.rs, доставља министру 

предлог листе изабраних правних лица за обављање  саветодавних послова из Годишњег програма 

развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2016. годину. 

 

 

 

http://www.uap.gov.rs/
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ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ИЗАБРАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 

за обављање  саветодавних послова из  

Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2016. годину 

 

1. ДОО ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ „АГРОЗНАЊЕ“ ЗАЈЕЧАР 
из Зајечара за подручје града Зајечара и општине Бољевац; 

2. „ПОЉОСЕРВИС“ ДОО КЊАЖЕВАЦ из Књажевца за подручја општина Књажевац и Соко 

Бања; 

3. ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА „ПОЉОСАВЕТ“ ДОО 

ЛОЗНИЦА из Лознице за подручја града Лознице и општина Крупањ, Љубовија и Мали Зворник; 

4. ДРУШТВО ЗА САВЕТОДАВНЕ И СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

„ПАДИНСКА СКЕЛА“ ДОО ПАДИНСКА СКЕЛА за подручја општина Земун, Нови Београд, 

Палилула, Сурчин, Гроцка и Обреновац. 

 

 Комисија је завршила седницу у 14 часова. 

 

Потпис чланова Комисије: 

 

1. Вељко Ђорђевић 

 

2. др Владо Коваћевић 

  

3. Драгослав Милутиновић 

 

4. Мирко Влачо 

 

5. Ана Богуновић 

 

 

 

Ана Богуновић члан и секретар Комисије 
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