
 На основу члана 8. став 2. тачка 2) Закона о пољопривреди и 

руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 10/13 - др. закон), а у 

вези са чланом 42. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 

развоју („Службени гласник РС”, број 10/13) и чланом 6. Правилника о 

коришћењу подстицаја за унапређење стручног знања и усавршавања људских 

капацитета („Службени гласник РС”, број 59/13), 

 

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - 

Управа за аграрна плаћања, расписује 

 

 

КОНКУРС  

ЗА РАСПОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОСЕБНЕ  ПРОГРАМЕ 

УСАВРШАВАЊА СТРУЧНОГ ЗНАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ПРОИЗВОЂАЧА У 2013. ГОДИНИ 

 

I. 
 Расписује се конкурс за расподелу подстицаја за посебне програме 

за усавршавање стручног знања пољопривредних произвођача, утврђених 

Правилником о коришћењу подстицаја за унапређење стручног знања и 

усавршавања људских капацитета („Службени гласник РС”, број 59/13 - у 

даљем тексту: Правилник), који се односе на: 

1) управљање газдинством, и то на: 

(1) књиговодствo и рачуноводствo на газдинству, 

(2) израду пројеката и бизнис планова за планирање развоја 

газдинства са проценом оправданости инвестиције, планирањем коришћења и 

управљања природним ресурсима; 

2) унапређење продаје, и то на: 

(1) струковно удруживање и заједнички пласман пољопривредних 

производа, 

(2) паковање и маркетинг, 

(3) заштиту географског порекла пољопривредних производа, 

(4) стандарде у производњи, преради и продаји; 

3) подршку развоју села кроз стратешко планирање и 

програмирање на нивоу локалне заједнице; 

4) унапређење малих пољопривредних газдинстава, и то на: 

(1) мултифункционалну пољопривреду и диверзификацију 

економских активности, 

(2) интегралну и органску пољопривреду, 

(3) примену добрих пољопривредних пракси, 

(4) обуку у руралном туризму и агро-туризму за пољопривредна 

газдинста. 

 

II. 

Подносилац пријаве, у складу са Правилником, може да оствари 

право на коришћење подстицаја за један програм из тачке I. овог конкурса, и то 

у износу до 2.000.000 динара. 
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III. 

 Право на подношење пријаве на конкурс имају лица, у складу са 

чланом 4. Правилника, чији је оснивач Република Србија, као и правна лица и 

предузетници  који су по спроведеном конкурсу закључили уговор о 

извршавању послова у складу са Уредбом о утврђивању годишњег програма 

развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2013. годину („Службени 

гласник РС”, број 50/13). 

 Уз пријаву за конкурс подноси се програм из тачке I. овог 

конкурса, који садржи: 

1) полазне основе са описом постојеће ситуације, а нарочито опис 

који се односи на опште стање, проблеме, разлоге због којих је изабрана 

одговарајућа област; 

 2) циљ програма; 

3) очекивани резултат са јасно дефинисаним индикаторима 

мерила остварености резултата; 

4) начин имплементације - опис начина спровођења програма 

(представити обим и динамику активности са предвиђеним трошковима и 

динамиком трошења буџета, као и опис посла извршиоца и дефинисати број 

извршилаца уз обавезну поделу одговорности и вођства); 

5) буџет (представити укупан трошак и дистрибуцију коришћења 

средстава);  

6) тачан списак места или села која ће бити обухваћена обуком, 

број предвиђених учесника обука, предавања и радионица (број директних 

корисника имплементације програма); 

7) детаљан план обука, предавања и радионица са бројем часова 

теоријске и практичне наставе; 

 8) детаљан план дистрибуције материјала насталих 

имплементацијом програма (лифлети, брошуре, упутства и cd-ови). 

Подносилац пријаве на конкурс мора да приложи и:  

1) извод из Регистра привредних друштава; 

2) податке о отвореном посебном наменском рачуну за исплату 

средстава за ове намене;   

3) потписану изјаву предавача, односно тренера да прихвата 

учешће у реализацији програма; 

4) радну биографију предавача, односно тренера са доказом о 

обучености за предложену област обука, предавања или радионица (дипломе, 

сертификати, лиценце и/или потврде о похађању обуке); 

5) изјаву одговорног лица да програм није финансиран из других 

извора јавног финансирања; 

6) изјаву  одговорног лица о сопственом учешћу у финансирању 

програма чија је процењене вредности преко 2.000.000 динара. 

Уколико је подносилац пријаве за реализацију програма 

предвидвидео средства у износу већем од 2.000.000 динара, мора да достави 

доказ да је из сопствених стредстава обезбедио средства преко тог износа, а до 

висине процењене вредности програма. 

Неће бити разматране пријаве на конкурс уколико је програм 

финансиран из других извора јавног финансирања. 
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IV.  

Прихватљиви трошкови представљени у буџету програма односе 

се на: 

1)  трошкове за накнаде ангажованих предавача, односно тренера; 

2)  оперативне трошкове, и то: 

- трошкове канцеларијског материјала, укључујући и мање износе 

за набавку канцеларијске опреме (нпр. лаптоп-рачунар, штампач, тонер, 

пројектор, пројектно платно, оflip chart, диктафон, презентер, usb, cd, оловке, 

папир, фасцикле, стикери и слично) ; 

- трошкове учесника обука, предавања или радионица - транспорт, 

изнајмљивање простора, и остали пратећи трошкови; 

- трошкове штампања материјала (нпр. брошуре, упутства, лифлети 

и слично); 

- трошкове информисања јавности-медија. 

 

 

V. 

Критеријуми за оцену програма дати су у следећем табеларном 

приказу: 

Број и опис критеријума за оцену Максимални 

бодови 

Оцена 

1. Обезбеђено учешће сопствених средстава   

 <10 % 5  

 ≥10 % 10  

2. Број директних корисника   

 20 - 40 5  

 41-60 10  

 > 60 20  

3 Број ангажованих предавача, односно тренера   

 <3 5  

 3-5 10  

 >5 20  

4 Одређеност буџета за програмске  активности   

 
Делимично одређен (неодређен за не више од две програмске  

активности) 
10  

 Потпуно одређен 20  

5 Значај програма    

 локални 5  

 регионални 10  

 национални 20  

6 
Одрживост програма (да ли постоји могућност насставка 

пројекта) 
10 

 
 

УКУПАН БРОЈ  БОДОВА 100.0  

  

 На основу наведених критеријума Комисија образована у складу 

са Правилником оцењује пријављене програме. 
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 Програми који су оцењени са мање од 40 бодова неће се 

финансирати у складу са Правилником. 

 

VI. 

Подстицаји се исплаћују у два дела, и то 50% по потписивању 

уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - 

Управом за аграрна плаћања и 50% по окончању пројекта и достављању 

коначног извештаја. 

 

VII.  

Пријаве на конкурс слати у писаној форми на адресу: 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за  аграрна 

плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15 000 Шабац,  са назнаком: „Конкурс за посебне 

програме”.   

Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

VIII. 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.mpt.gov.rs. и на 

интернет страници Управе за аграрна плаћања www.uap.gov.rs. а скраћена  

верзија конкурса објављује се и у дневним новинама. 

 

IX. 

Овај конкурс објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”. 
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