
На основу чланa 42. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14 и 103/15) и чланa 5. Правилника о коришћењу 

подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у 

пољопривреди кроз унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета 

(„Службени гласник РС”, број 49/15 и 36/16), Управа за аграрна плаћања Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) расписује 

 

КОНКУРС 

 

Члан 1. 
Расписује се Конкурс за расподелу подстицаја за спровођење научноистраживачких, 

развојних и иновативних пројеката у области пољопривреде и руралног развоја ради 

унапређења стручног знања пољопривредних произвођача (у даљем тексту: Конкурс), 

утврђених Правилником о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, 

развојних и иновативних пројеката у пољопривреди кроз унапређење стручног знања и 

усавршавања људских капацитета („Службени гласник РС”, бр. 49/15 и 36/16 у даљем 

тексту: Правилник), који се односе на подршку пројектима унапређења на теме:  

1) Зоохигијенске и зоопрофилактичке мере у циљу побољшања услова узгоја домаћих 

животиња и унапређења квалитета анималних производа; 

2) Унапређење узгоја домаћих животиња на малим пољопривредним газдинствима у 

брдско-планинским пределима у области органске производње; 

3) Примена савремених агротехничких мера у биљној пољопривредној производњи;  

4) Стање и одлике регионалне ерозије водом шумског и пољопривредног земљишта - 

узроци, последице и антиерозионе мере;  

5) Развијање метода истраживања резистентности штетних организама; 

6) Унапређење финансијских знања и евиденције на пољопривредним газдинствима; 

7) Унапређење тржишта и трговања анималним производима; 

8) Развој модела за анализу ефеката мера аграрне политике и унапређење Система 

рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима; 

9) Коришћење биомасе за производњу биогаса и енергије. 

 

Подносиоци пријава пријављују се посебно на сваку од тема из члана 1. став 1. Конкурса. 

 

 

Члан 2. 
Право на подношење пријаве на конкурс имају у складу са чланом 4. Правилника 

научноистраживачке установе.  

 

Пројекат може реализовати више научноистраживачких установа заједно, при чему је 

једна водећа и јавља се у улози носиоца пројекта и потписника уговора и уговорних 

обавеза.  

 

 

Члан 3. 
Лица из члана 2. овог конкурса (у даљем тексту: подносилац пријаве) имају право на 

подстицајна средства ако:  

1) су уписана у регистар научноистраживачких организација;  

2) пријављују пројекат који ће бити реализован најкасније до 1. децембра текуће године у 

складу са чланом 10. став 1. Правилника;  
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3) пројекат није финансиран из других извора јавног финансирања;  

4) је пројекат усклађен са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024 (у даљем тексту: Стратегија);  

5) се пројекат  реализује на подручју Републикe Србијe;  

6) имају најмање четири експерта која ће бити ангажована у току целог времена трајања 

пројекта; 

7) обезбеде комуникацију путем електронске поште и телефона најмање два радна дана у 

току радне недеље, у пуном радном времену са пољопривредним саветодавцима у оквиру 

којих су дужни да дају одговоре на питања у току целог периода трајања пројекта, при 

чему наведени дани и средства комуникације морају бити јасно означени у опису 

активности пројекта; 

8) се вредност пројекта налази у оквиру расположивих средстава за одговарајућу тему. 

 

Пројекти који су оцењени са мање од 50 бодова неће се финансирати у складу са 

Правилником/Конкурсом.  

 

Члан 4. 
Пријаве за Конкурс се подносе појединачно за сваку пројектну тему из члана 1. став 1. 

Конкурса. 

Уз пријаву за Конкурс из члана 1. став 1. Конкурса, подносилац пријаве је дужан да 

поднесе:  

1) Назив теме на коју се пријављује, сажетак пројекта са описом постојеће ситуације;  

2) Основне податке о подносиоцу пријаве – пун назив са адресом, именом законског 

заступника и лица овлашћеног за потписивање пријаве и уговора, податке о лицу за 

контакт, телефон, факс, електронску адресу, ПИБ, матични број, податке о трезорском 

рачуну;  

3) Извод из Регистра научноистраживачких установа; 

4) Радну биографију лица ангажованих на реализацији пројеката, са доказом о обучености 

за тематску област (дипломе, сертификати, лиценце и/или потврде о похађању обуке);  

5) Списак возила која ће бити коришћена за реализацију и копије саобраћајних дозвола 

као и фотокопије уговора о закупу или коришћењу, уколико саобраћајна дозвола не гласи 

на подносиоца пријаве;  

6) Списак опреме која је неопходна за реализацију пројекта, при чему се наводи шта се 

налази у поседу подносиоца пријаве, а шта је непходно додатно набавити;  

7) Циљ пројекта, при чему треба навести усклађеност са општим и специфичним 

циљевима у Стратегији;  

8) Очекивани резултат са јасно дефинисаним индикаторима за мерење остварености 

резултата;  

9) Податке о корисницима пројекта. Навести број корисника у примарним циљаним 

групама, објаснити на који начин пројекат утиче на њихове интересе и на који начин су 

укључени у имплементацију пројекта. Навести секундарне циљане групе и начин на који 

ће бити обухваћене;  

10) Опис активности. Детаљно представити активности њихов обим и динамику са тачним 

описом послова извршилаца. Потребно је доставити термине одржавања и тачне адресе 
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свих предавања/огледа, адресу електронске поште, телефон и друге контакте преко којих 

ће се одржавати комуникација са корисницима пројекта. Све промене у терминима или 

локацијама одржавања активности потребно је доставити Управи за аграрна плаћања 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Управа) 

најмање три радна дана унапред;  

11) Финансијски план. Навести опште ресурсе који ће се користити у овом пројекту 

(финансијске природе, људске (лица ангажована на реализацији, волонтери, партнерске 

организације) и физичке (технологија, опрема, итд.)), уз јасно навођење шта је учешће 

подносиоца пријаве, а шта су захтеви од Министарства. Трошкови морају бити исказани у 

динарима. Све трошкове треба исказати у бруто износима. Трошкове набавке роба и 

услуга треба исказати посебно са урачунатим ПДВ-ом и без ПДВ-а. Представити укупан 

трошак и дистрибуцију коришћења средстава; 

12) Број реализованих пројеката подносиоца пријаве у тематској области и број референци 

експерата ангажовних на пројекту са којим се аплицира у тематској области у периоду 

2011-2016. године; 

11) Детаљан план дистрибуције материјала насталих имплементацијом пројекта (лифлети, 

брошуре, упутства и CD-ови); 

12) Изјаву одговорног лица да пројекат није финансиран из других извора јавног 

финансирања;  

13) Уговор о пословнотехничкој сарадњи закључен са  ПССС и/или Овлашћеним 

организацијама за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца уколико је 

остварена сарадња са истим. 

 

Комисија за утврђивање испуњености услова Правилника и Конкурса, оцену пријављених 

пројеката и оцену извештаја о реализацији пројеката задржава право да тражи допуну 

документације ради провере испуњености услова из Конкурса. 

 

Члан 5. 

Подстицаји из члана 1. став 1. тачке 1) остварују се за следећу садржину пројекта, 

очекиване резултате пројекта као и начин његове дисиминације: 

- Садржина пројекта је анализа хигијене муже која подразумева постављен и изведен 

најмање један макро оглед којим ће се испитивати хигијена муже, као и утицај коришћења 

затворених система за транспорт млека након муже и коришћење уређаја за хлађење млека 

непосредно после муже на квалитет млека.  

- Очекивани резултати пројекта су: израђена и публикована студија „Зоохигијенске и 

зоопрофилактичке мере у циљу побољшања услова узгоја домаћих животиња и 

унапређења квалитета анималних производа“, која садржи анализу тренутне ситуације у 

Републици Србији везано за хигијену млека, сумирање резултата огледа, анализе 

економичности производње млека у условима додатних хигијенских мера и анализе 

ефеката примене савремених зоотехничких мера на повећање профитабилности сточарске 

производње; Израђен комплетан извештај о резултатима пројекта; Одржана најмање једна 

обука саветодаваца из свих Пољопривредних саветодавних стручних служби на 

територији Републике Србије; Обука најмање 100 пољопривредних произвођача; Одржана 
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најмање једна обука запослених у Министарству и Покрајинском секретаријату за 

пољопривреду, шумарство и водопривреду и Привредној комори Србије на пословима из 

предметне области; Одржана обука најмање десет наставника пољопривредних средњих 

школа. 

- Дисиминација пројекта подразумева дистрибуцију публиковане студије и комплетног 

извештаја са пројекта свим ПССС и Министарству, затим дистрибуцију едукационог 

материјала - брошуре са сижеом пројекта која је штампана на најмање четири стране у 

тиражу од 1000 до 5000 примерака. 

 

Подстицаји из члана 1. став 1. тачке 2) остварују се за следећу садржину пројекта, 

очекиване резултате пројекта као и начин његове дисиминације: 

- Садржина пројекта обухвата анализу у области унапређења узгоја домаћих животиња у 

органској производњи на малим пољопривредним газдинствима у брдско-планинским 

подручијима. 

- Очекивани резултати пројекта су: израђена и публикована студија „Унапређење узгоја 

домаћих животиња у органској производњи на малим пољопривредним газдинствима у 

брдско-планинским условима“, која садржи анализу тренутне ситуације у Републици 

Србији везано узгој оваца и товних пилића у органском систему гајења, производњу 

органске сточне хране, представљање савремених технологија у узгоју оваца и кокоши 

носиља у органској производњи, техничко-технолошко решење објеката за узгој 100 оваца 

и 500 товних пилића у органској производњи и анализу економске оправданости 

органског гајења оваца и товних пилића; Израђен комплетан извештај о резултатима 

пројекта; Одржана најмање једна обука саветодаваца из свих Пољопривредних 

саветодавних стручних служби на територији Републике Србије; Обука најмање 100 

пољопривредних произвођача; Одржана најмање једна обука запослених у Министарству 

и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, шумарство и водопривреду и Привредној 

комори Србије на пословима из предметне области; Одржана обука најмање десет 

наставника пољопривредних средњих школа. 

- Дисиминација пројекта подразумева дистрибуцију публиковане студије и комплетног 

извештаја са пројекта свим ПССС и Министарству, затим дистрибуцију едукационог 

материјала - брошуре са сижеом пројекта која је штампана на најмање четири стране у 

тиражу од 1000 до 5000 примерака. 

 

Подстицаји из члана 1. став 1. тачке 3) остварују се за следећу садржину пројекта, 

очекиване резултате пројекта као и начин његове дисиминације: 

- Садржина пројекта обухвата анализу у области примене савремених агротехничких мера  

у биљној пољопривредној производњи. 

- Очекивани резултати пројекта су: израђена и публикована Студија о „Примени 

савремених агротехничких мера у биљној пољопривредној производњи у Републици 

Србији“, кроз примену савремених метода обраде земљишта, прихране, наводњавања уз 
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примену савремених агротехничких метода, анализа економских и еколошких ефеката 

примене савремене агротехнике технологије; Израђен комплетан извештај о резултатима 

пројекта; Одржана најмање једна обука саветодаваца из свих пољопривредних 

саветодавних стручних служби на територији Републике Србије; Обука најмање 100 

пољопривредних произвођача; Одржана најмање једна обука запослених у Министарству 

и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, шумарство и водопривреду и Привредној 

комори Србије на пословима из предметне области; Одржана обука најмање десет 

наставника пољопривредних средњих школа. 

- Дисиминација пројекта подразумева дистрибуцију публиковане студије и комплетног 

извештаја са пројекта свим ПССС и Министарству, затим дистрибуцију едукационог 

материјала - брошуре са сижеом пројекта која је штампана на најмање четири стране у 

тиражу не мањем од 1000 примерака. 

 

4) Подстицаји из члана 1. став 1. тачке 4) обухватају следећу садржину пројекта, 

очекиване резултате пројекта као и начин његове дисиминације: 

- Садржина пројекта обухвата анализу у области стања и одлика регионалне ерозије водом 

шумског и пољопривредног земљишта - узрока, последица и антиерозионих мера.  

- Очекивани резултати пројекта су израђена и публикована студија "Стање и одлике 

регионалне ерозије водом шумског и пољопривредног земљишта - узроци, последице и 

антиерозионе мере", која садржи анализу тренутног стања ерозије шумског и 

пољопривредног земљишта изазване падавинама у Републици Србији, као последицу 

природних чинилаца и утицаја човека и предлог заштитних антиерозионих мера. Израђен 

комплетан извештај о резултатима пројекта; Одржана најмање једна обука саветодаваца из 

свих Пољопривредних саветодавних стручних служби на територији Републике Србије; 

Обука најмање 100 пољопривредних произвођача; Одржана најмање једна обука 

запослених у Министарству и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, шумарство и 

водопривреду и Привредној комори Србије на пословима из предметне области; Одржана 

обука најмање десет наставника пољопривредних и пољопривредно-шумарских средњих 

школа. 

-Дисиминација пројекта подразумева дистрибуцију публиковане студије и комплетног 

извештаја са пројекта свим ПССС и Министарству, затим дистрибуцију едукационог 

материјала - брошуре са сижеом пројекта која је штампана на најмање четири стране у 

тиражу од 1000 до 5000 примерака. 

 

Подстицаји из члана 1. став 1. тачке 5) остварују се за следећу садржину пројекта, 

очекиване резултате пројекта као и начин његове дисиминације: 

- Садржина пројекта обухвата развијање метода везаних за утврђивање резистетности 

популација штетних организама на територији Републике Србије. 

- Очекивани резултати пројекта су развијене молекуларне и друге методе за утврђивање 

резистетности штетних организама; утврђена резистетност популација штетних 
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организама који су у систему праћена прогнозно-извештајне службе и за које су развијене 

методе прогнозе; одржана најмање једна радионица за саветодавце из свих 

пољопривредних саветодавних стручних служби на територији Републике Србије које су 

укључене у рад прогнозно извештајне службе, одржана најмање пет радионица и звршена 

едукација најмање 100 пољопривредних произвођача. Обука запослених у Министарству 

и Прогнозно извештајне службе. 

- Дисиминација пројекта подразумева дистрибуцију публикованих резултата и комплетног 

извештаја са пројекта свим ПССС и Министарству, затим дистрибуцију едукационог 

материјала - брошуре са сижеом пројекта која је штампана на најмање четири стране у 

тиражу од 1000 до 5000 примерака. 

  

Подстицаји из члана 1. став 1. тачке 6) остварују се за следећу садржину пројекта, 

очекиване резултате пројекта као и начин његове дисиминације: 

- Садржина пројекта обухвата унапређење финансијских знања и система евиденција на 

пољопривредним газдинствима. 

- Очекивани резултати пројекта су: израђена студија „Унапређење финансијских знања и 

евиденције на пољопривредним газдинствима“ ; Израђен образац књиге поља и упутство 

за попуњавање; израђена софтверска апликација за израду бизнис плана у свакој области 

пољопривредне производње, израђен модел и упутство за израчунавање марже покрића на 

пољопривредним газдинствима; израђено упутство везано за унапређење трговања и 

планирања пољопривредне производње, израђен едукациони материјал везан за 

управљање ризиком пословања на пољопривредним газдинствима, израђен едукациони 

материјал за финансирање у пољопривредном сектору; Израђен комплетан извештај о 

резултатима пројекта; Одржана најмање једна обука саветодаваца из свих 

пољопривредних саветодавних стручних служби на територији Републике Србије; Обука 

најмање 100 пољопривредних произвођача; Одржана најмање једна обука запослених у 

Министарству и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, шумарство и 

водопривреду и Привредној комори Србије на пословима из предметне области; Одржана 

обука најмање десет наставника пољопривредних средњих школа. 

- Дисиминација пројекта подразумева дистрибуцију публиковане студије и комплетног 

извештаја са пројекта свим ПССС и Министарству, затим дистрибуцију едукационог 

материјала - брошуре са сижеом пројекта која је штампана на најмање четири стране у 

тиражу од 1000 до 5000 примерака. 

 

Подстицаји из члана 1. став 1. тачке 7) остварују се за  следећу садржину пројекта, 

очекиване резултате пројекта као и начин његове дисиминације: 

- Садржина пројекта обухвата анализу везану за унапређење тржишта и трговања 

анималним производима. 

- Очекивани резултати пројекта су: израђена студија „Унапређење тржишта и трговања 

анималним производима у Републици Србији“. Студија обухвата анализу тржишта 
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најмање говеђег, свињског и пилећег меса. Студија обухвата анализу тржишта и трговања 

анималним производима у Републици Србији и Европској Унији, анализу ефеката увођења 

јавног стандарда квалитета домаћих анималних производа на тржишту Србије и ЕУ, 

промоције сертификованих анималних производа, предлог мера са анализом ефеката мера 

подршке унапређењу тржишта и трговања анималним производима; Израђен комплетан 

извештај о резултатима пројекта; Одржана најмање једна обука саветодаваца из свих 

Пољопривредних саветодавних стручних служби на територији Републике Србије; Обука 

најмање 100 пољопривредних произвођача; Одржана најмање једна обука запослених у 

Министарству и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, шумарство и 

водопривреду и Привредној комори Србије на пословима из предметне области; Одржана 

обука најмање десет наставника пољопривредних средњих школа. 

- Дисиминација пројекта подразумева дистрибуцију публиковане студије и комплетног 

извештаја са пројекта свим ПССС и Министарству, затим дистрибуцију едукационог 

материјала - брошуре са сижеом пројекта која је штампана на најмање четири стране у 

тиражу од 1000 до 5000 примерака. 

 

Подстицаји из члана 1. став 1. тачке 8) остварују се за следећу садржину пројекта, 

очекиване резултате пројекта као и начин његове дисиминације: 

- Садржина пројекта обухвата развој модела за анализу мера аграрне политике и развој 

система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима као основног 

инструмента у анализи ефеката мера аграрне политике у ЕУ. 

- Очекивани резултати пројекта су: израђена студија „Развој модела за анализу ефеката 

мера аграрне политике и унапређење Система рачуноводствених података на 

пољопривредним газдинствима“ са моделима и методологијама за оцену ефеката мера 

аграрне политике. Анализа тренутног стања у делу анализе ефеката мера аграрне политике 

и унаперђење Система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима 

(FADN) у Србији и ЕУ, предлог мера за хармонизацију Србије са ЕУ регулативом у овој 

области, процена ефеката усаглашавања.  

Унапређење Система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима 

подразумева Евалуација и прилагођавање методологије за израду FADN статистика са 

циљем усклађивања са захтевима ЕУ и националним потребама. Успостављање модела за 

израчунавање бруто марже по појединачним линијама производње у оквиру FADN 

система. Успостављање система контроле поузданости података FADN (успостављање два 

система контроле први на националном нивоу и други кроз ЕУ RICA 1 систем). Израда 

гоишњег извештаја о FADN резултатима пољопривредних газдинства за 2015 годину 

према захтевима ЕУ. Израда публикације о економско-финансијском положају 

пољопривредних газдинстава у Републици Србији за 2015. годину на бази FADN. 

Успостављање модела за израду појединачних извештаја за пољопривредна газдинства 

учеснике FADN. Израђен комплетан извештај о резултатима пројекта. Одржанe обукe из 

обалсти анализе ефеката мера аграрне политике за запослене у Министарству и 
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Покрајинском секретаријату за пољопривреду, шумарство и водопривреду и Привредној 

комори Србије на пословима из предметне области.  

Обуке везане за унапређење FADN система обухватају обуку свих пољопривредних 

стручних служби укључених у сакупљање FADN података, обука обухвата не мање од 

једног саветодавца, везано за унапређење квалитета прикупљања података и анализе 

појединачних резултата на пољопривредним газдинствима.  

Обуке везане за унапређење FADN система обухватају обуку запослених у Министарству 

за израду извештаја и анализа у оквиру FADN, обука везана за контролу FADN извештаја, 

припрему извештаја за слање ЕУ комисији, обуке везане за израду редовног годишњег 

FADN извештаја.  

- Дисиминација пројекта подразумева дистрибуцију публиковане студије и комплетног 

извештаја са пројекта Министарству и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 

шумарство и водопривреду. Публикација и дисиминација Годишњег FADN извештаја у 

тиражу од 1000 до 5000 примерака. 

 

Подстицаји из члана 1. став 1. тачке 9) остварују се за  следећу садржину пројекта, 

очекиване резултате пројекта као и начин његове дисиминације: 

- Садржина пројекта обухвата анализу везану за савремене технологије коришћења 

биомасе и стајњака у циљу производње биогаса и електричне енергије. 

- Очекивани резултати пројекта су: израђена студија „Коришћење биомасе на сточарским 

фармама за производњу биогаса и енергије у Републици Србији. Студија обухвата израду 

упутства за добијање сагласности неопходних за рад биоенергане, не мање од техничко 

технолошког решења главног и помоћних објеката биоенергане. Студија обухвата 

калкулацију трошкова за подизање биоенергане, анализу ефеката коришћења биоенергане. 

Израђен комплетан извештај о резултатима пројекта; Одржана најмање једна обука 

саветодаваца из свих пољопривредних саветодавних стручних служби на територији 

Републике Србије; Обука најмање 100 пољопривредних произвођача; Одржана најмање 

једна обука запослених у Министарству и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 

шумарство и водопривреду и Привредној комори Србије на пословима из предметне 

области; Одржана обука најмање десет наставника пољопривредних средњих школа. 

- Дисиминација пројекта подразумева дистрибуцију публиковане студије и комплетног 

извештаја са пројекта свим ПССС и Министарству, затим дистрибуцију едукационог 

материјала - брошуре са сижеом пројекта која је штампана на најмање четири стране у 

тиражу од 1000 до 5000 примерака. 

 

 

Члан 6. 
Укупна расположива средства за реализацију Конкурса предвиђена су у износу од 

46.140.836,00 (четрдесетшестмилионасточетрдесетхиљадаосамстотинатридесетшест) 
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динара, при чему се иста расподељују равномерно за сваку појединачну тему у једнаким 

износима. 

 

Подносилац пријаве, у складу са Правилником, може да оствари право на коришћење 

подстицаја за подршку пројектима из члана 1. став 1. Конкурса у максималном износу од 

10.000.000,00 динара.  

 

 

Члан 7. 
Трошкови исказани у пројекту, у делу - Финансијски план, су прихватљиви ако се односе 

на: 

1) трошкове за накнаде лица ангажованих на реализацији, у висини до 50% од вредности 

пројекта;  

2) трошкове за реализацију активности у висини до 50% од процењене вредности 

пројекта:  

- набавка опреме неопходне за реализацију пројекта;  

- путни трошкови;  

-трошкови примењеног истраживања тј. трошкови постављања, одржавања и праћења 

огледа;  

- трошкови одржавања обука и предавања, кроз закуп сале, организовани превоз учесника 

обуке и трошкови кетеринга 

3) трошкови дисиминације добијених резултата у висини до 25% од вредности пројекта:  

- трошкове штампања материјала (нпр. брошуре, упутства, лифлети и слично);  

- трошкове информисања јавности-медија.  

4) режијски трошкови који се не могу одвојено приказати (трошкови струје, воде, 

комуникација, коришћења просторија и сл.) и који се трансферишу у корист научно-

истраживачке институције не могу прећи износ већи од 20% вредности пројекта; 

 

 

Члан 8. 

Подстицаји се исплаћују једнократно по потписивању уговора са Управом за аграрна 

плаћања Министарства пољопривреде и заштите животне средине . 

 

Члан 9. 

Критеријуми за оцену пројеката дати су у табеларном приказу (Табела1.)  

Табела 1. Критеријуми за оцену  

 

Р.бр. Критеријуми за оцену Број бодова  

1. 

Према циљевима који се постижу реализацијом 

пројекта (процена степена унапређења стања у 

области у којој се пројекат спроводи, обим и 

значај планираних обука и обим и 

релевантност публикованог материјала) 

 

до 20 
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1.1. 
Обим и релевантност планираних истраживања 

 

1 – 10 

1.2. 
Обим и значај планираних обука 

 

1 – 5 

1.3. 

Обим планиране дистрибуције публикованог 

едукационог материјала. Сваких 1000 планираних 

брошура се бодује 1 бодом 

 

1 – 5 

2. 

Оцена искуства и релевантности 

научноистраживачке институције с обзиром на 

постигнуте резултате у периоду од 2011-2016. 

године у области у којој је дефинисана 

пројектна тема 

до 20 

2.1. 

 

Број реализованих пројеката из области пројектне 

теме. Сваки реализовани пројекат из области 

пројектне теме подносиоца пријаве/институција  

се бодује 2 бода. 

1-10 

2.2. 

 

Укупан број референци експерата ангажованих на 

Пројекту са којим се аплицира у тематској 

области. Сваких 5 референци се бодују 1 бодом 1 – 10 

3. 

Вредност пројекта предвиђена финансијским 

планом 

до 15 

3.1. 
Вредност пројекта до 3 милиона динара 15 

3.2. 
Вредност пројекта од 3 до 5 милиона динара 

 

10 

3.3. Вредност пројекта преко 5 милиона динара 5 

4. 

Поседовање неопходне опреме и возила за 

реализацију пројекта 

Свако возило се бодује са 2 бода максимално до 6 

бодова 

Остала опрема, максимално до 14 бодова 

до 20 

5. 

Учешће партнерских организација на 

реализацији пројекта, при чему се учешће 

сваке ПССС и Овлашћене организације бодује 

1 бодом 

до 5 

6. 

Економски оптималан финансијски план 

пројекта. Однос између приказаних трошкова у 

буџету(финансијском плану) и очекиваних 

резултата указује да би коришћењем буџетских 

средстава на најрационалнији начин био 

остварен јавни интерес 

до 20 
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Члан 10. 

 Комисија образована решењем министра пољопривреде и заштите животне 

средине утврђује испуњеност услова Правилника и Конкурса и на основу наведених 

критеријума оцењује пријављене пројекте (у даљем тексту: Комисија).  

 Подносиоци захтева конкуришу посебно за сваку од тема из члана 1 став 1. За 

сваку појединачну пројектну тему из члана 1. став 1. формираће се посебна ранг листа 

подносиоца пријава. 

  У оквиру сваке пројектне теме подстицаји ће се доделити подносиоцу захтева који 

је најбоље рангиран. 

 У случају да су два или више пројекта оцењени истим бројем бодова, предност ће 

имати пројекат који има више ПССС као партнерских организација.  

Члан 11. 

 Пријаве на конкурс се достављају у писаној форми са, на коверти, назначеном 

темом из члана 1. став 1. на коју се пријављује, на адресу: Управа за аграрна плаћања, 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Управа), 

Булевар краља Александра 84, 11050 Београд, са назнаком: „Конкурс за расподелу 

подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у 

области пољопривреде и руралног развоја ради унапређења стручног знања 

пољопривредних произвођача“.  

 

Члан 12. 

 Достављањем пријаве сматра се да је подносилац пријаве у целости упознат са 

Правилником, те да у целости прихвата сва права и обавезе који произилазе из текста 

истог. Тражена документа подносилац пријаве доставља у копији, при чему Комисија 

задржава право да затражи на увид оригинал или достављање оверене копије.  

Члан 13. 

 Рок за подношење пријава на конкурс је 10 (десет) дана од дана објављивања 

Конкурса на званичној интернет страници Управе www.uap.gov.rs  при чему рок за 

подношење пријава почиње наредног дана од дана објављивања. Уколико последњи дан 

рока истиче у суботу или недељу, тј. нерадни дан, последњи дан рока истиче првог 

наредног радног дана. Некомплетне и неблаговремене пријаве неће бити предмет 

разматрања од стране комисије.  

Члан 14. 

 Комисија из члана 6. става 1. Правилника разматра пријаве на конкурс, утврђује 

испуњеност услова, врши оцењивање пројеката по утврђеним критеријумима, утврђује 
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посебну ранг листу пројеката за сваку од пројектних тема и даје предлог директору за 

доделу подстицаја најбоље рангираном пројекту у оквиру пројектне теме. 

 Пројекти који прелазе максимални износ расположивих средстава за сваку 

појединачну пројектну тему, неће бити предмет оцене од стране Комисије. 

 Комисија за оцењивање и рангирање пријава оцењује и извештаје о реализацији 

пројеката за које су одобрена подстицајна средства.  

Члан 15. 

 Решење о пријавама које ће бити предмет подстицаја, као и о износу подстицаја 

доноси директор Управе за аграрна плаћања. Решење се објављује на званичном сајту 

Управе www.uap.gov.rs  

Члан 16. 

  

 Против решења директора Управе може се поднети приговор министру, који без 

обзира на начин слања, мора бити примљен у Управу најкасније у року од 8 дана од дана 

објављивања решења на сајту Управе, при чему рок за доставу почиње тећи наредног дана 

од дана објављивања на сајту. Одлука донета по поднетом приговору је коначна.  

Члан 17. 

 Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту управе www.uap.gov.rs  

након чега се са лицима којима су одобрена подстицајна средства закључују уговори 

којим се детаљно регулишу права и обавезе. 

 

Члан 18. 

 Овај конкурс објавити на званичној интернет страници Управе. 

 

 
 

 

 

 

  

http://www.uap.gov.rs/
http://www.uap.gov.rs/

