
 
 

На основу чланa 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16) и чланa 7. Правилника о подстицајима 

за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, 

развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 

76/2020), Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) 

расписује 

 
 

КОНКУРС 

за расподелу подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој 

техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и 

руралном развоју у 2021. години 

 
 

Члан 1. 

 

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује Конкурс за расподелу 

подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, 

примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години 

(у даљем тексту: Конкурс), за области које су  утврђене Правилником о подстицајима за унапређење 

система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и 

иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 76/2020, у 

даљем тексту: Правилник), на следеће теме: 

1) Генетска селекција у сточарству; 

2) Утицај сумпора на агрохемијске параметре земљишта у Средњебанатском округу; 

3) Развој винарског сектора и популарузације белих вина Србије кроз колаборацију науке и 

праксе; 

4) Технолошко-организациони и еколошки системи производње и прераде поврћа у функцији 

остваривања додатне вредности производа на Пољопривредом газдинству као основ 

одрживог руралног развоја Србије; 

5) Унапређење примарне произвоње малине кроз модификацију примењених агро и 

помотехничких мера у засадима; 

6) Развој техничко-технолошких модела производње и примарне прераде лековитог и 

ароматичног биља у руралним крајевима Србије, у циљу продуктивног запошљавања 

становништва; 

7) Ревитализација слабо хумусног земљишта коришћењем микроорганизама у пољским 

условима; 

8) Дигитална трансформација препорука Прогнозно извештајног система (ПИС); 

9) Креирање стратегије повећања употребе сертификованог семена у Републици Србији и 

подизање свести пољопривредних произвођача о значају коришћења сертификованог 

семена производњи здравствено безбедне хране, уз поштовање принципа одрживости; 

10) Калкулација исхране – однос цене коштања и квалитета; 

11) Развој ракијског туризма региона Војводине и Шумадије; 

12) Развој иновативних метода органске ратарске производње у циљу веће климатске 

неутралности пољопривреде; 

13) Савремени технолошки поступци за искоришћење агроиндустријских остатака и отпада у 

производњи напредних биогорива, прехрамбених и мултифункционалних биопроизвода као 

део биоекономије и одрживог развоја друштва; 

14) Трансфер знања између научно-истраживачких организација и произвођача у циљу 

унапређења технологије и квалитета домаћих алкохолних пића и промоција културе 

конзумирања и уклапања са домаћом храном; 

15) Унапређење квалитета и безбедности меса применом еколошки прихватљивих технологија; 



16) Електронска подршка унапређењу система безбедности хране произведене на 

пољопривредним газдинствима; 

17) Подизање капацитета винарског сектора јачањем националног бренда српских вина кроз 

едукацију произвођача и потрошача; 

18) Унапређење система садње, конкурентности и економичности производње боровнице- 

Примена иновативних технологија у функцији одрживог руралног развоја Србије; 

19) Студија и истраживања са циљем унапређења и  подизања знања пољопривредних 

произвођача у области безбедних и конкурентних пољопривредних производа и 

економичности пољопривредне делатности; 

20) Студија и истаживања у циљу унапређење омладинског спорта у руралним 

подручјима,  унапређења квалитета живота младих у руралном подручију и промоција и 

развоја пољопривредне делатности код младих; 

21) Креирање мапе хумуса у земљишту за пољопривредне парцеле коришћењем сателитских 

снимака и лабораторијских анализа земљишта; 

22) Аутоматски е-калкулатор за ђубрење озимих и јарих усева; 

23) Генетска и морфометријска типизација банатског магарца, дефинисање селекционих 

принципа музних магарица, оснивање фарме банатског магарца и праћење показатеља 

здравља и добробити у специјалном резервату природе засавица; 

24) Сортне специфичности у диференцијацији цветних пупољака и вегететивног развоја настале 

применом помотехничких захвата у зеленој резидби трешње; 

25) Унапређење система дигитализације и аутоматизације пољопривредне производње-паметна 

фарма у функцији одрживог руралног развоја Србије; 

26)  Израда нутријент менаџмент планова за пољопривредна газдинства у циљу подизања 

квалитета обрадивог земљишта и заштите подземних вода и слива реке Дрине од загађења 

из пољопривреде; 

27) Промоција сорте грожђа Грашац/Грашац бели као аутохтоне сорте; 

28) Развој винског туризма региона Срем-Фрушка Гора; 

29) Геномска карактеризација старих сорти винове лозе на територији Србије; 

30) Унапређење производње јабуке на подручју Централне и Западне Србије – примена нових 

технологија у производњи, увођење нових сорти; 

31) Утврђивање квалитета земљишта расинског округа као основе за избор одговарајућих 

лозних подлога за подизање винограда намењених производњи винског грожђа; 

32) Развој софтвера Е-Маркет; 

33) Очување анималних генетичких ресурса помоћу молекуларно-генетичке карактеризације. 

 

Члан 2. 

 

 Право на подношење пријаве на овај Конкурс има правно лице уписано у Регистар 

научноистраживачких организација, истраживачко развојни центар, иновациони центар уписан у 

Регистар иновационих делатности у складу са законом којим се уређује иновациона делатност и 

акредитовани факултети као и предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање 

саветодавних и стручних послова у пољопривреди у складу са законом којим се уређује обављање 

саветодавних и стручних послова у пољопривреди. (у даљем тексту: Подносилац пријаве). 

          Пројекат може реализовати више правних лица из става 1. овог члана, при чему је једно у улози 

носиоца пројекта и потписника уговора и уговорних обавеза.  

          Лице из става 1. овог члана на реализацији пројекта може ангажовати и одговарајућа стручна 

лица (у даљем тексту: експерте), која нису запослена код њега. 

 Подносилац пријаве из става1. овог члана може укључити и друга правна лица у реализацију 

пројекта као партнерске организације. 

Члан 3. 

 

          Подносилац пријаве остварује право на подстицаје ако:  



 1) најкасније у року од годину дана од дана закључења уговора о коришћењу подстицаја из 

члана 10. Правилника, реализује пројекат и достави Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: 

Управа) извештај о реализацији пројекта из члана 11. став 1. Правилника; 

 2) пројекат није финансиран из других извора јавног финансирања;  

 3) је пројекат усклађен са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за 

период 2014-2024. године (у даљем тексту: Стратегија);  

 4) пројекат  реализује на подручју Републикe Србијe;  

 5) има најмање четири експерта која ће бити ангажована у току целог времена трајања 

пројекта; 

 6) је у складу са критеријумима одређеним овим Конкурсом пројекат оцењен са 50 или више 

бодова. 

Члан 4. 

 

         Пријава на Конкурс подноси се на Обрасцу 1- Пријава на Конкурс за расподелу подстицаја за 

унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, 

развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, који је одштампан уз овај 

Конкурс и чини његов саставни део. 

          Пријава на Конкурс се подноси појединачно за сваку пројектну тему из члана 1. став 1. овог 

Конкурса. 

          Пријава на Конкурс обухвата следеће обавезне податке и документацију: 

 1) Сажетак пројекта, који обухвата: назив теме, опис постојеће ситуације, опис текућих 

проблема и њихових узрока које пројекат обрађује; анализу потенцијалних ограничења и изазова за 

решавање наведених проблема, као и усклађеност са општим и специфичним циљевима у Стратегији; 

 2) Податке о подносиоцу пријаве – назив и седиште подносиоца пријаве, податке о одговорном 

лицу подносиоца пријаве, односно законском заступнику и лицу овлашћеном за подношење пријаве 

и закључивање уговора о коришћењу подстицаја; податке о лицима за контакт; телефон, факс, 

електронску адресу, ПИБ, матични број, податке о трезорском рачуну;  

 3) Циљ пројекта који обухвата: процену утицаја на област деловања, опис карактеристика 

области деловања пројекта и циљева који се желе остварити;  

 4) Резултат пројекта који обухвата очекивани резултат са јасно дефинисаним индикаторима 

за мерење остварености резултата, као и опис резултата пројекта који могу да се ставе на располагање 

директним корисницима;  

 5) План активности који обухвата: опис и план спровођења активности, детаљно 

представљање појединих активности, њихов обим и динамику инмплементације; тачан опис послова 

појединих извршилаца, експерата, односно партнерских организација; податке о тачном времену и 

месту одржавања свих предавања, огледа и других активности; податке о средствима комуникације 

са корисницима пројекта. Подносилац пријаве је дужан да о свим накнадним променама времена или 

места одржавања активности у односу на План активности, обавести Управу најкасније три радна 

дана унапред; 

 6) Податке о корисницима пројекта, који обухватају: број корисника у примарним циљаним 

групама, објашњење на који начин пројекат утиче на њихове интересе и на који начин су укључени у 

имплементацију пројекта; као и секундарне циљане групе и начин на који ће бити обухваћене; 

 7) Податке о партнерским организацијама, који обухватају: назив и седиште партнерских 

организација које учествују у спровођењу активности пројекта, тачан опис послова и динамику 

спровођења активности од стране партнерских организација; 

 8) Финансијски план, који обухвата: опште ресурсе који ће се користити у пројекту - 

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

и физичке (технологија, опрема, итд.); означавање ресурса и трошкова који представљају учешће 

подносиоца пријаве, као и ресурса и трошкова који представљају предмет подстицаја Министарства, 

при чему трошкови морају бити исказани у динарима и у бруто износима, а трошкови набавке роба и 

услуга посебно исказани са урачунатим ПДВ-ом и без ПДВ-а; као и представљање укупног трошка и 

дистрибуције коришћења средстава; 



 9) Извод из Регистра научноистраживачких организација или извод из Регистра иновационих 

делатности;  документација којом се доказује испуњеност услова за обављање саветодавних послова 

у пољопривреди 

 10) Податке о обучености лица ангажованих на реализацији пројекта, који обухватају радне 

биографије ових лица, са доказима о обучености за тематску област (дипломе, сертификати, лиценце 

и/или потврде о похађању обуке);  

 11) Податке о референцама, који обухватају број реализованих пројеката подносиоца пријаве 

у тематској области и број референци експерата односно партнерских организација ангажовних на 

пројекту са којим се аплицира у тематској области у периоду 2015-2020. године; 

 12) Списак возила која ће бити коришћена за реализацију пројекта, са копијама саобраћајних 

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

пријаве;  

 13) Списак опреме која је неопходна за реализацију пројекта, при чему се посебно наводи 

опрема у поседу подносиоца пријаве, а посебно опрема коју је потребно додатно набавити;   

 14) План дистрибуције материјала насталих имплементацијом пројекта (лифлети, брошуре, 

упутства и CD-ови); 

 15) Уговор о пословно-техничкој сарадњи закључен са партнерском организацијом, ако ове 

организације учествују у спровођењу активности пројекта. 

 Комисија за утврђивање испуњености услова Правилника и Конкурса, оцену пријављених 

пројеката задржава право да тражи додатне податке и документацију ради провере испуњености 

услова из Правилника и Конкурса. 

 

Члан 5. 

 

          Укупна расположива средства за реализацију овог Конкурса предвиђена су у износу од 

183.500.000,00 динара (словима: стоосамдесеттримилинапетстохиљада динара).                     

 Подносилац пријаве, у складу са чланом 13. став 2. Правилника, може да оствари право на 

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

20.000.000,00 динара по кориснику. 

 

Члан 6. 

  

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 1) 

обухватају: Постављен оглед ради праћења резултата генетске селекције. Израђена и публикована 

студија „Генетска селекција у циљу унапређења пољопривредне производње“. Студија 

дистрибуирана свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама Републике Србије 

(укупно 35), Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, пољопривредним школама, 

научним институтима из области пољопривреде. Урађена и дистрибуирана бошура са препорукама за 

спровођење генетске селекције (штампана на најмање 3 стране у тиражу од најмање 500 примерака). 

Организовање најмање четири показне радионице за најмање  100 пољопривредних 

произвођача.Одржана промоција резултата пројекта кроз организовање завршног скупа са најмање 30 

учесника. Извршена промоција резултата пројекта међу учесницима сектора пољопривреде путем 

електронских медија (најмање 1 прилог на сајтовима институција укључених у реализацију пројекта, 

1 прилог на телевизији) и штампаних медија (2 текста у новинама). Урађен извештај о реализацији 

пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 2) 

обухватају: Постављен оглед ради праћења утицај сумпора на агрохемијске параметре земљишта у 

средњебанатском округу. Израђена и публикована студија „Утицај сумпора на агрохемијске 

параметре земљишта у Средњебанатском округу“. Студија дистрибуирана свим Пољопривредним 

саветодавним и стручним службама Републике Србије (укупно 35), Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, пољопривредним школама, научним институтима из области 

пољопривреде. Организовање најмање четири показне радионице за најмање  100 пољопривредних 

произвођача.Одржана промоција резултата пројекта кроз организовање завршног скупа са најмање 30 



учесника. Извршена промоција резултата пројекта међу учесницима сектора пољопривреде путем 

електронских медија (најмање 1 прилог на сајтовима институција укључених у реализацију пројекта, 

1 прилог на телевизији) и штампаних медија (2 текста у новинама). Урађен извештај о реализацији 

пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 3) 

обухватају: Израђен план видљивост и препознатљивост белих српских вина оглашавањем путем 

друштвених мрежа. Израђен план презентације винарија по виноградарским рејонима, помоћ 

винарима кроз одговоре стручног тима. Израђену брошуру у 500 примерака „Српска бела вина“ која 

обједињује инфорамцијаме о белим српским винима различитих произвођача, карактеристикама 

вина, мапама винских путева у Србији и мапама винарија; Организовано 8 семинара за винаре и 

виноградаре (у различитим виноградарским рејонима) у циљу побољшања тржишног пласмана 

српских вина са актуелним темама из области виноградарства, производње вина и важности 

интегрисане маркетинг комуникације; Презентовање резултата пројекта кроз организовање најмање 

4 радионице. Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 4) 

обухватају: УспостављањеТехнолошко-организационог и еколошког система производње и прераде 

поврћа на изабраном (репрезентативном) породичном пољопривредном газдинству у Републици 

Србији, на коме би се спровела сва истраживања и накнадне едукације садашњих и будућих 

произвођача и прерађивача. На научним основама извршена економска анализа унапређене линије 

производње и прераде поврћа. Креирана и дистрибуирана једна брошура на најмање 4 стране (у 

тиражу 1.000 примерака), којом ће се објединити све инфорамције од значаја за унапређење 

производње и прераде поврћа. Организација две радионице, од којих ће се једна одржати на изабраном 

пољопривредном газдинству укљученом у реализацију пројекта, а друга током Сајма пољопривреде 

(Agro Belgrade) у Београду, уз присуство од најмање 15 учесника по догађају. Публикована студија 

„УспостављањеТехнолошко-организационог и еколошког система производње и прераде поврћа“ у 

тиражу од 300 примерака. Студија ће се дистрибуирати свим Пољопривредним саветодавним и 

стручним службама у Републици Србији, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Србије, као и заинтересованим корисницима пројекта. Организација завршног скупа 

пројекта на изабраном пољопривредном газдинству укљученом у реализацију пројекта (промоција 

финалних резултата пројекта) уз присуство од најмање 30 учесника. Оглашавање: у периоду 

реализације пројекта, резултати пројектних активности биће доступни и путем 

дигиталних/електронских медија (са минимум 2 прилога оглашена на web странама институција 

укључених у реализацију пројекта и минимум 1 прилогом емитованим на телевизији) и штампаних 

медија (минимум 1 прилог објављен у штампаним медијим усмереним на сектор пољопривреде). 

Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 5) 

обухватају:Постављање и спровођење огледа у засадима малине позиционираним на различитим 

локалитетима и надморским висинама (300-1000м) у малиногорјима Западне Србије. Израђена и 

публикована студија „Модификација примењене агро и помотехнике у засадима малине у Републици 

Србији у циљу повећања приноса и квалитета плода“.Урађена и дистрибуирана бошура и 

препорукама за спровођење агро и помотехничких мера, као и мере заштите од проузроковача болести 

и штеточина (штампана на најмање 3 стране у тиражу  од најмање 500 примерака). Организовање 

најмање четири показне радионице за најмање  100 пољопривредних произвођача. Представљање 

резултата пројекта кроз организовање скупа „Модификација примењене агро и помотехничке у 

засадима малине у републици Србији у циљу повећања приноса и квалитета плода“. Урађен извештај 

о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 6) 

обухватају: Успостављање техничко-технолошких модела производње и примарне прераде лековитог 

и ароматичног биља у руралним крајевима Србије на изабраном (репрезентативном) породичном 

пољопривредном газдинству у Републици Србији, на коме би се спровела сва истраживања и накнадне 



едукације садашњих и будућих произвођача и прерађивача. На научним основама извршена 

економска анализа унапређене линије производње и прераде лековитог и ароматичног биља. 

Креирана и дистрибуирана једна брошура на најмање 4 стране (у тиражу 1.000 примерака), којом ће 

се објединити све инфорамције од значаја за унапређење производње и прераде лековитог и 

ароматичног биља. Организација две радионице, од којих ће се једна одржати на изабраном 

пољопривредном газдинству укљученом у реализацију пројекта, а друга током Сајма пољопривреде 

(Agro Belgrade) у Београду, уз присуство од најмање 15 учесника по догађају. Публикована студија 

„Успостављање техничко-технолошких модела производње и примарне прераде лековитог и 

ароматичног биља у руралним крајевима Србије“ у тиражу од најмање 300 примерака. Студија ће се 

дистрибуирати свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама у Републици Србији, 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као и заинтересованим 

корисницима пројекта. Организација завршног скупа пројекта на изабраном пољопривредном 

газдинству укљученом у реализацију пројекта (промоција финалних резултата пројекта) уз присуство 

од најмање 30 учесника. Оглашавање: у периоду реализације пројекта, резултати пројектних 

активности биће доступни и путем дигиталних/електронских медија (са минимум 2 прилога оглашена 

на web странама институција укључених у реализацију пројекта и минимум 1 прилогом емитованим 

на телевизији) и штампаних медија (минимум 1 прилог објављен у штампаним медијим усмереним 

на сектор пољопривреде). Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 7) 

обухватају: Постављен оглед ради праћења ревитализација слабо хумусног земљишта коришћењем 

микроорганизама у пољским условима. Израђена и публикована студија „Ревитализација слабо 

хумусног земљишта коришћењем микроорганизама у пољским условима“. Студија дистрибуирана 

свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама Републике Србије (укупно 35), 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, пољопривредним школама, научним 

институтима из области пољопривреде. Урађена и дистрибуирана бошура са препорукама за 

ревитализације слабо хумусног земљишта коришћењем микроорганизама у пољским условима 

(штампана на најмање 3 стране у тиражу  најмање 500 примерака). Организовање најмање четири 

показне радионице за најмање  100 пољопривредних произвођача. Одржана промоција резултата 

пројекта кроз организовање завршног скупа са најмање 30 учесника. Извршена промоција резултата 

пројекта међу учесницима сектора пољопривреде путем електронских медија (најмање 1 прилог на 

сајтовима институција укључених у реализацију пројекта, 1 прилог на телевизији) и штампаних 

медија (2 текста у новинама). Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке8) 

обухватају: Дигитално трансформисан Прогнозно извештајни систем(ПИС), отворен за најзначајније 

савремене технологије, као што су: Мобилни телефони и мобилне апликације, Рачунарство у облаку 

(Cloud computing), Интернет ствари (IOT – Internet of things), Вештачка интелигенција и машинско 

учење (AI –Artificial intelligence< ML – Machine learning). Усавршена контрола присуства економски 

штетних организама на целој државној територији. Већа ефектиност у циљу правовременог и брзог 

информисања о мерама заштите усева/засада. Стабилност приноса пољопривредних производа. 

Ојачивање основе за интегралне мере заштите пољопривреде.Израђена мобилна апликација која ће 

функционисати на модерним мобилним платформама. Израђен истем нотификација на мобилним 

платформама (кратке поруке о значајним догађајима у заштитама биљних производњи према 

исказаном интересовању примаоца). Изађена модерна веб апликација као замена за садашњи портал. 

Израђен Сервисе података (Data services). Омогућен приказ текста препорука уз динамичку 

визуелизацију свих атрибута препорука. Омогућена евиденција примене ПИС – на одабраним 

газдинствима. Валидност рада софтвера је испитана на терену. Израђено упутство за коришћење 

иновативне технологије у облику брошуре, која је штампана на најмање две стране у тиражу од 100 

примерака.Одржана промоција о могућностима коришћења софтвера организовањем скупа за 

најмање 30 учесника. Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 9) 

обухватају: Добијени прецизнији подаци везано за проценат коришћења/некоришћења 



сертификованог семена, као и јаснији разлози опредељења пољопривредних произвођача. Добијени 

резултати након анкетирања: директно мерљиви бројем спроведених анкета и обрадом резултата. 

Показатељи ефекта сетве сертификованог семена соје у односу на сетву „семена са тавана“ 

Индикатори за мерење остврених резлтата представљају мерења параметара у огледу, са 

статистичком обрадом података. Припремљене препоруке за пољопривредне произвођаче на основу 

резултата огледа (у штампаном облику). Одржана конференција- семинар. Штампани материјал: 

брошура, едукативно-промотивни лифлет (најмање 500 примерака), штампање часописа (један број). 

Дистрибуирати свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама у Републици Србији, 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као и заинтересованим 

корисницима пројекта Припремљен едукативни  видео спот. Едукована лица одговорна за 

здравствену и стручну контролу. Едуковани пољопривредни произвођачи (Повећање квалитета и 

конкурентсноти домаћег производа). Израђен предлог мера/модела за подршку употребе 

сертификованог семена. Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке10) 

обухватају: Израђен Софтвер који ће омогућити газдинству да лакше направи оптималан оброк за 

краве а да се  омогући фармеру да уноси своје намирнице и миксеве. Израђена специјализована бруто 

маржа. Валидност рада софтвера је испитана на терену. Израђено упутство за коришћење иновативне 

технологије у облику брошуре, која је штампана на најмање две стране у тиражу од 500 примерака. 

Упутство ће се дистрибуирати свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама у 

Републици Србији, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као 

и заинтересованим корисницима пројекта.  Одржана промоција о могућностима коришћења софтвера 

организовањем скупа за најмање 30 учесника. Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 11) 

обухватају: Идентификовани најбољи примери ракијског туризма у Србији.Израђен каталог најбољих 

дегустационих центара ракијског туризма Србије у тиражу 500 примерака. Анкетирани 

заинтересовани произвођчи за укључивање у понуду ракијског туризма региона северне Војводине и 

Шумадије – анкетирани произвођачи северне Војводине и Шумадије. Израђени минимални 

санитарно-технички стандарди за дегустационе центре ракијског туризма. Израђен предлог 

Стандарда и упућен предлог Министарству трговине, туризма и телекомуникација на усвајање у 

форми Правилника о категоризацији дегустационих центара ракијског туризма. Обилазак дестилерија 

и дегустационих центара и утврђивање испуњавања стандарда, идентификовање дестилерија које 

испуњавају услове за укључење у туристичку понуду. Израђен списак дестилерија за обележавање 

туристичком сигнализацијом. Израђена пројектно-техничка документација за туристичку 

сигнализацију односно обележавање дестилерија које испуњавају стандарде са обезбеђеним свим 

припадајућим дозволама. Спроведена обука произвођача ракије за бављење ракијским туризмом. 

Израђен Приручник за ракијски туризам – одштампано 500 примерака. Дистрибуирати свим 

Пољопривредним саветодавним и стручним службама у Републици Србији, Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као и заинтересованим корисницима 

пројекта Организована студијска посета једном дегустационом центру за власнике дестилерија који 

желе да се баве ракијским туризмом. Одржана обука за дегустацију и анимацију туриста. Промоција 

ракијског туризма, израђена по једна интернет страница за сваки дегустациони центар који испуњава 

Стандарде на веб порталу Савеза произвођаћа ракије. Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 12) 

обухватају: Успостављена угљенична газдинстава код 2 органска произвођача- једно у централној 

Србији и једно у АП Војводини, на којима су спроведена истраживања и едукације. На одабраним 

газдинствима креиран и на научним основама извршен мониторинг постојећег стања органске 

материје у земљишту и направљен план активности за секвестрацију угљеника. На одабраним 

газдинствима уведене праксе за смањење емисије CO2 (ефекат стаклене баште), као и иновативне 

методе које подстичу секвестрацију угљеника у земљишту. Урађена и дистрибуирана једана брошура, 

на најмање 4 стране (500 примерака), која обједињује информације о методама које повећавају 

климатску неутралност ратарске производње. На локалитетима угљеничних газдинстава одржана по 



једна радионица (укупно 2), са корисницима примарне циљне групе (минимум 30 учесника); Урађена 

и публикована студија „Развој иновативних метода органске ратарске производње у циљу веће 

климатске неутралности пољопривреде“ у 300 примерака. Студија дистрибуирана свим 

Пољопривредним саветодавним и стручним службама Републике Србије (укупно 35), Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, пољопривредним школама, научним институтима из 

области пољопривреде, пољопривредним факултетима. Одржана промоција резултата пројекта кроз 

организовање завршног скупа са најмање 30 учесника. Извршена промоција резултата пројекта међу 

учесницима сектора пољопривреде путем електронских медија (најмање 1 прилог на сајтовима 

институција укључених у реализацију пројекта, 1 прилог на телевизији) и штампаних медија (2 текста 

у новинама). Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 13) 

обухватају:Израђена и публикована студија под називом „Преглед савремених технолошких 

поступака за искоришћење агроиндустријских остатака и отпада у производњи напредних биогорива, 

прехрамбених и мултифункционалних биопроизвода као део концепта биоекономије и одрживог 

развоја друштва“. Студија публикована у најмање 100 примерака. Израђена и дистрибуирана брошура 

о значају пољопривреде и агроиндустријских остатака и отпада у биоекономији и одрживом развоју, 

напредним биогоривима, прехрамбеним и мултифункционалним биопроизводима, са прегледом 

најзначајнијих закључака израђене студије. Штампање брошура на најмање 4 стране у тиражу од 

минимум 500 примерака. Брошура ће се дистрибуирати свим Пољопривредним саветодавним и 

стручним службама у Републици Србији, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Србије, као и заинтересованим корисницима пројекта. Спроведена промоција савремених 

технолошких поступака валоризације агроиндустријских остатака и отпада за производњу напредних 

биогорива, прехрамбених и мултифункционалних биопроизвода на најмање једном научно-стручном 

скупу са међународним учешћем везаним за пољопривреду и прехрамбену индустрију. Организован 

скуп ради промоције пројекта и извршене студије, са израдом пратећих постера и промотивног 

материјала за дистрибуцију учесницима. Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 14) 

обухватају: Израђена студија „Технологија, квалитет и безбедност домаћих алкохолних пића, култура 

конзумирања и уклапање са домаћом храном“ у штампаном и електронском облику у минимум 30 

примерака са најмање 30 страна која ће бити дистрибуирана удружењима, туристичким 

организацијама, произвођачима и осталим заитересованим лицима. Штампање брошура на најмање 4 

стране у тиражу од минимум 500 примерака. Брошура ће се дистрибуирати свим Пољопривредним 

саветодавним и стручним службама у Републици Србији, Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије, као и заинтересованим корисницима пројекта.  Организовање 

најмање 3 скупа на којима ће бити презентовано унапређење технологије производње у циљу 

подизања квалитата и безбедности домаћих алкохолних пића за минимум 15 учесника. Одржавање 

најмање 5 практичних обука са темом сензорске анализе и уклапања домаћих алкохолних пића са 

традиционалним јелима домаће кухиње, са уважавањем регионалних посебности, уз предлог 

сервирања и дегустацију за минимум 15 учесника. Израда сајта на којем ће бити презентоване све 

активности и резултати пројекта. Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 15) 

обухватају: Израђена и објављена студије под називом ,,Могућности побољшања квалитета и 

безбедности меса применом еколошки прихватљивих технологија’’ у штампаној и електронској 

форми у минимум 30 примерака са најмање 30 страна, са анализом тренутног стања у области 

безбедности свежег меса, врстама кварења меса и најчешћим узрочницима, болестима преносивим 

месом и храном припремљеном од меса и узрочницима, техникама праћења безбедности меса, 

постојећим техникама спречавања кварења меса и болести преносивих месом, савременим техникама 

за побољшање безбедности меса и спречавањем појаве болести и њиховом применом. Израђена 

брошура (водич) за практичну примену савремених техника за побољшање квалитета, одрживости и 

безбедности свежег меса на најмање 4 стране у тиражу од минимум 500 примерака. Брошура ће се 

дистрибуирати свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама у Републици Србији, 



Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као и заинтересованим 

корисницима пројекта. Организовање најмање 3 скупа о техникама побољшања квалитета и 

безбедности свежег меса за минимум 15 учесника. Организовање радионица са практичним приказом 

начина примене савремених техника и средстава за побољшање квалитета и безбедности меса. Урађен 

извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 16) 

обухватају: Израђена платформа (база података) која ће корисницима пружити податке о потребним 

условима за производњу хране, начинима контроле и самоконтроле, потребним испитивањима у циљу 

обезбеђења безбедности производа са обавезама и препорукама дефинисаним различитим актима, 

техничким прописима и системима квалитета који се примењују на храну произведену на 

пољопривредним газдинствима. Израђен и објављен водич “Електронска подршка унапређењу 

система безбедности хране произведене на пољопривредним газдинствима’’, у штампаном и 

електронском облику, који ће бити дистрибуиран заинтересованим пољопривредним произвођачима. 

Одштамано најмање 100 примерака. Организовање радионица у циљу обуке пољопривредних 

саветодаваца из најмање 10 ПССС са територије Републике Србије, најмање 50 пољопривредних 

произвођача и заинтересованих лица са практичним приказом начина приступа и коришћења 

палтформе. Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 17) 

обухватају: Израђен маркетинг план и подигнута видљивост и препознатљивост српских вина 

оглашавањем путем друштвених мрежа. Израђен сајт (портал) који би кроз обједињење свих 

релевантних информација (законска регулатива, подстицајне мера у овом сектору, презентације 

винарија по виноградарским рејонима, помоћ винарима кроз одговоре стручног тима на форуму, 

корисни линкови везаних за сектор винарства и виноградарства) као сервис винарима и 

виноградарима. Успостављена он-лине продавница вина у циљу унапређења кратких ланаца продаје. 

Израђена брошура у 500 примерака „Српска вина“ која обједињује информације о српским винима 

различитих произвођача, карактеристикама вина, мапама винских путева у Србији и мапама винарија. 

Брошура ће се дистрибуирати свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама у 

Републици Србији, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као 

и заинтересованим корисницима пројекта. Организовано 4 семинара за винаре и виноградаре (у 

различитим виноградарским рејонима) у циљу побољшања тржишног пласмана српских вина са 

актуелним темама из области виноградарства, производње вина и важности интегрисане маркетинг 

комуникације. Презентовање резултата пројекта кроз организовање најмање 4 радионице. Урађен 

извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 18) 

обухватају: Успостављање техничко-технолошки унапређене линије производње боровнице на 

изабраном (репрезентативном) породичном пољопривредном газдинству у Републици Србији, на 

коме би се спровела сва истраживања и накнадне едукације садашњих и будућих произвођача 

боровнице. На научним основама извршена економска анализа унапређене линије производње 

боровнице, као и компаративна анализа са традиционалним начином узгоја боровнице на 

пољопривредним газдинствима у Србији. Креирана и дистрибуирана једна брошура на најмање 4 

стране (у тиражу 1.000 примерака), којом ће се објединити све инфорамције од значаја за унапређење 

производње боровнице. Организација две радионице, од којих ће се једна одржати на изабраном 

пољопривредном газдинству укљученом у реализацију пројекта, а друга током Сајма пољопривреде 

(Agro Belgrade) у Београду, уз присуство од најмање 15 учесника по догађају. Публикована студија 

„Анализа економских ефеката унапређења производње боровнице у Републици Србији“ у тиражу од 

300 примерака. Студија ће се дистрибуирати свим Пољопривредним саветодавним и стручним 

службама у Републици Србији, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Србије, као и заинтересованим корисницима пројекта. Организација завршног скупа пројекта на 

изабраном пољопривредном газдинству укљученом у реализацију пројекта (промоција финалних 

резултата пројекта) уз присуство од најмање 30 учесника. Оглашавање: у периоду реализације 

пројекта, резултати пројектних активности биће доступни и путем дигиталних/електронских медија 



(са минимум 2 прилога оглашена на web странама институција укључених у реализацију пројекта и 

минимум 1 прилогом емитованим на телевизији) и штампаних медија (минимум 1 прилог објављен у 

штампаним медијим усмереним на сектор пољопривреде). Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 19) 

обухватају: Израђена и публикована студија „Унапређења и  подизања знања пољопривредних 

произвођача у области безбедних и конкурентних пољопривредних производа и економичности 

пољопривредне делатности“. Дистрибуција едукационог материјала, брошуре која је штампана  у 

тиражу не мањем од 1000 примерака. Студија ће се дистрибуирати свим Пољопривредним 

саветодавним и стручним службама у Републици Србији, Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије, као и заинтересованим корисницима пројекта. Организација 

завршног скупа пројекта (промоција финалних резултата пројекта) уз присуство од најмање 30 

учесника. Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 20) 

обухватају: Израђена и  публикована студију „Унапређење омладинског спорта у руралним 

подручјима,  унапређење квалитета живота младих у руралном подручију и промоције и развоја 

пољопривредне делатности код младих“. Дистрибуција едукационог материјала, брошуре која је 

штампана  у тиражу не мањем од 1000 примерака. Студија ће се дистрибуирати свим 

Пољопривредним саветодавним и стручним службама у Републици Србији, Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као и заинтересованим корисницима 

пројекта. Организација завршног скупа пројекта (промоција финалних резултата пројекта) уз 

присуство од најмање 30 учесника. Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 21) 

обухватају: Развијена мапа хумуса у земљишту за пољопривредне парцеле на територији Републике 

Србије које би биле доступне пољопривредним произвођачима и осталим заинтересованим странама 

кроз Агросенс платформу. Обрадом сателитских снимака Европске свемирске агенције и уз 

коришћење лабораторијских анализа земљишта на референтним локацијама развијена је мапа хумуса 

у земљишту. Израђено упутство за коришћење иновативне технологије у облику брошуре, која је 

штампана на најмање две стране у тиражу од 100 примерака. Брошура ће се дистрибуирати свим 

Пољопривредним саветодавним и стручним службама у Републици Србији, Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као и заинтересованим корисницима 

пројекта.  ; Одржана промоција о могућностима коришћења сателитске технологије и представљање 

пројекта организовањем скупа за најмање 30 учесника. Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 22) 

обухватају: Развијен е-калкулатор који служи за прорачун оптималних количина ђубрива за ђубрење 

најзначајнијих ратарских усева на основу уобичајених анализа земљишта, који су допуњени 

одређеним специфичним својствима земљишта и другим подацима. Уважавањем основних принципа 

ђубрења и располагањем са списком постојећих формулација ђубрива на тржишту израђено је 

софтверско решење за тренутно давање препоруке ђубрења на захтев корисника, доступно кроз 

Агросенс платформу. Валидност рада софтвера је испитана на терену испитивањем садржаја хранива 

пре и након ђубрења.  Израђено упутство за коришћење иновативне технологије у облику брошуре, 

која је штампана на најмање две стране у тиражу од 100 примерака. Брошура ће се дистрибуирати 

свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама у Републици Србији, Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као и заинтересованим корисницима 

пројекта. Одржана промоција о могућностима коришћења сателитске технологије и представљање 

пројекта организовањем скупа за најмање 30 учесника. Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 23) 

обухватају: Резултат пројекта је формирање запата јединки банатског магарца морфометријски и 

генетски детерминисаних, са одрађеном контролом млечности и дефинисаним даљим програмом 

селекције и узгоја на млечност, утврђивање програма здравствене заштите заснованог на контроли 



инфективних И неинфективних обољења. Добијен стандард са морфометријским параметрима за 

банатског магарца. Израђена морфометријско-зоотехничка студија. Израђена генетичка студија. 

Израђена студија са дефинисаним смерницама за даљи узгој и селкцију на млечност. Дефинисан 

стандард банатског магарца. Дистрибуција едукационог материјала, брошуре која је штампана  у 

тиражу не мањем од 100 примерака. Студија ће се дистрибуирати свим Пољопривредним 

саветодавним и стручним службама у Републици Србији, Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије, као и заинтересованим корисницима пројекта. Организација 

завршног скупа пројекта (промоција финалних резултата пројекта) уз присуство од најмање 30 

учесника. Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 24) 

обухватају: Успостављање техничко-технолошки унапређене линије производње трешње на 

изабраном (репрезентативном) породичном пољопривредном газдинству у Републици Србији, на 

коме би се спровела сва истраживања и накнадне едукације садашњих и будућих произвођача трешње. 

На научним основама извршена анализа сортне специфичности у диференцијацији цветних пупољака 

и вегететивног развоја настале применом помотехничких захвата у зеленој резидби трешње. Креирана 

и дистрибуирана једна брошура на најмање 4 стране (у тиражу 1.000 примерака), којом ће се 

објединити све инфорамције од значаја за унапређење производње трешње. Организација 3 

радионице, од којих ће се једна одржати на изабраном пољопривредном газдинству укљученом у 

реализацију пројекта, уз присуство од најмање 15 учесника по догађају. Брошура ће се дистрибуирати 

свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама у Републици Србији, Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као и заинтересованим корисницима 

пројекта. Организација завршног скупа пројекта на изабраном пољопривредном газдинству 

укљученом у реализацију пројекта (промоција финалних резултата пројекта) уз присуство од најмање 

30 учесника. Оглашавање: у периоду реализације пројекта, резултати пројектних активности биће 

доступни и путем дигиталних/електронских медија (са минимум 2 прилога оглашена на web странама 

институција укључених у реализацију пројекта и минимум 1 прилогом емитованим на телевизији) и 

штампаних медија (минимум 1 прилог објављен у штампаним медијим усмереним на сектор 

пољопривреде). Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 25) 

обухватају:Изведен оглед са са системом дигитализације и аутоматизације пољопривредне 

производње (паметна фарма)у једној пољопривредној средњој школи на територији Републике Србије 

у циљу примене нових (чистих) технологија у функцији одрживог руралног развоја Србије. Израђено 

упутство за коришћење иновативне технологије у облику  брошуре, која је штампана на најмање 

четири стране у тиражу од најмање 500 примерака. Брошура ће се дистрибуирати свим 

Пољопривредним саветодавним и стручним службама у Републици Србији, Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као и заинтересованим корисницима 

пројекта. Одржана промоција о могућностима коришћења ове технологије и представљање пројекта 

организовањем најмање две радионице за најмање 30 учесника. Урађена анализа предности и 

недостатака широке примене ове технологије у пољопривредном сектору. Урађен извештај о 

реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 26) 

обухватају: Успостављен нутријент менаџмент план и спроведена  едукације садашњих и будућих 

пољопривредних произвођача. Креирана и дистрибуирана једна брошура на најмање 4 стране (у 

тиражу 1.000 примерака), којом ће се објединити све инфорамције од значаја успостављање нутријент 

менаџмент плана. Организација 3 радионице, од којих ће се једна одржати на изабраном 

пољопривредном газдинству укљученом у реализацију пројекта, уз присуство од најмање 15 учесника 

по догађају. Брошура ће се дистрибуирати свим Пољопривредним саветодавним и стручним 

службама у Републици Србији, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Србије, као и заинтересованим корисницима пројекта. Организација завршног скупа пројекта на 

изабраном пољопривредном газдинству укљученом у реализацију пројекта (промоција финалних 

резултата пројекта) уз присуство од најмање 30 учесника. Оглашавање: у периоду реализације 



пројекта, резултати пројектних активности биће доступни и путем дигиталних/електронских медија 

(са минимум 2 прилога оглашена на web странама институција укључених у реализацију пројекта и 

минимум 1 прилогом емитованим на телевизији) и штампаних медија (минимум 1 прилог објављен у 

штампаним медијим усмереним на сектор пољопривреде). Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 27) 

обухватају: Израђен маркетиг план и подигнута видљивост и препознатљивост аутохтоне сорте 

Грашац оглашавањем путем друштвених мрежа; Израђена брошура у најмање 100 примерака 

„Аутохтона сорта грожђа грашац“ која обједињује инфорамцијаме о овој сорти вина, винарима и 

винаријама које га производе. Брошура ће се дистрибуирати свим Пољопривредним саветодавним и 

стручним службама у Републици Србији, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Србије, као и заинтересованим корисницима пројекта ; Организовано најмање 5 семинара 

за винаре и виноградаре (у различитим виноградарским рејонима) у циљу побољшања тржишног 

пласмана вина од аутохтоних сорти; Презентовање резултата пројекта кроз организовање најмање 4 

радионице; Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

 Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 28) 

обухватају: Идентификовани најбољи примери винског туризма у региону Срем-Фрушка 

Гора.Израђен каталог најбољих дегустационих центара винског туризма Србије у тиражу 500 

примерака. Каталог ће се дистрибуирати свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама 

у Републици Србији, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као 

и заинтересованим корисницима пројекта. Анкетирани заинтересовани произвођчи за укључивање у 

понуду винског туризма региона Срем-Фрушка Гора– анкетирани произвођачи Срем-Фрушка Гора. 

Израђени минимални санитарно-технички стандарди за дегустационе центре винског туризма. 

Обилазак винарија и дегустационих центара и утврђивање испуњавања стандарда, идентификовање 

винарија које испуњавају услове за укључење у туристичку понуду. Израђен главни проејкат за 

изградњу института за винарство ивиноградарство. Одржана најмање једна обука за дегустацију и 

анимацију туриста. Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 29) 

обухватају: Израђена геномска карактеризација старих сорти на територији Србије у циљу 

стандардизације сорти и утврђивања реалног броја аутохтоних сорти на простору Србије. Материјал 

који буде геномски идентификован као аутохтон треба да буде основа за формирање регионалних 

(унутар Србије) и националног колекционог засада. Израђен каталог аутохтоних сорти винове лозе у 

Србији. Каталог израђен у најмање 200 примерака. Каталог ће се дистрибуирати свим 

Пољопривредним саветодавним и стручним службама у Републици Србији, Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као и заинтересованим корисницима 

пројекта. Организација завршног скупа пројекта (промоција финалних резултата пројекта) уз 

присуство од најмање 30 учесника. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 30) 

обухватају: Постављен најмање један оглед са производним засадом јабуке уз примену нових, 

савремених технологија у производњи и увођење нових сорти у производњу јабуке за стону потрошњу 

на Централне и Западне Србије. Оглед постављен са најмање 2 нове сорте јабуке за стону потрошњу. 

Израђен водич у форми брошуре за подизање нових интензивних засада јабуке у Централној и 

Западној Србији на минимум 5 страна. Брошура ће се дистрибуирати свим Пољопривредним 

саветодавним и стручним службама у Републици Србији, Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије, као и заинтересованим корисницима пројекта; Организовано 

најмање 5 радионица за садшње и потенцијалне произвођаче јабуке на којим ће бити презентоване 

нове технологије и нове сорте у производњи јабуке; Организација завршног скупа пројекта на 

изабраном пољопривредном газдинству укљученом у реализацију пројекта (промоција финалних 

резултата пројекта) уз присуство од најмање 30 учесника; Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 



Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 31) 

обухватају: Утврђени параметри квалитета земљишта на основу чијих резултата ће се урадити водич 

за коришћење одговарајућих лозних подлога за конкретна виноградарска подручја расинског округа. 

Израђен водич у форми брошуре коришћење одговарајућих лозних подлога за конкретна 

виноградарска подручја расинског округа на минимум 5 страна у тиражу 500 примерака.  Брошура ће 

се дистрибуирати свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама у Републици Србији, 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као и заинтересованим 

корисницима пројекта. Организовано најмање 5 радионица за садшње и потенцијалне винаре и 

виноградаре (у виноградарским подручја расинског округа) у циљу побољшања квалитета крожђа 

винских сорти; Организација завршног скупа пројекта на изабраном пољопривредном газдинству 

укљученом у реализацију пројекта (промоција финалних резултата пројекта) уз присуство од најмање 

30 учесника; Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 32) 

обухватају: Израђен софтвер у сврхе продаје различитих машина, опреме, механизације, стоке. 

Софтвер садржи функцију регистрације и логовања корисника, садржи функцију претраге и прегледа 

огласа уз различите филтере. Софтвер садржи функцију за постављање огласа.Софтвер садржи 

могућност рецензије. Софтвер садржи администраторски портал за управљање. Валидност рада 

софтвера је испитана на терену. Израђено упутство за коришћење иновативне технологије у облику 

брошуре, која је штампана на најмање две стране у тиражу од најмање 100 примерака.  Брошура ће се 

дистрибуирати свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама у Републици Србији, 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као и заинтересованим 

корисницима пројекта Одржана промоција о могућностима коришћења софтвера организовањем 

скупа за најмање 30 учесника. Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 32) 

обухватају: Израђена и публикована студија „ Очување анималних генетичких ресурса помоћу 

молекуларно-генетичке карактеризације“. Студија дистрибуирана свим Пољопривредним 

саветодавним и стручним службама Републике Србије (укупно 35), Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, пољопривредним школама, научним институтима из области 

пољопривреде. Урађена и дистрибуирана бошура са препорукама за мплекуларно-генетичке 

карактеризације, (штампана на најмање 3 стране у тиражу  најмање 500 примерака). Организовање 

најмање четири показне радионице за најмање  100 пољопривредних произвођача.Одржана промоција 

резултата пројекта кроз организовање завршног скупа са најмање 30 учесника. Извршена промоција 

резултата пројекта међу учесницима сектора пољопривреде путем електронских медија (најмање 1 

прилог на сајтовима институција укључених у реализацију пројекта, 1 прилог на телевизији) и 

штампаних медија (2 текста у новинама). Урађен извештај о реализацији пројекта. 

 

 

 

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 35% од вредности 

пројекта;  

 2) трошкове за реализацију активности у висини до 65% од процењене вредности пројекта:  

 - набавка опреме неопходне за реализацију пројекта,  

 - путни трошкови,  

 - трошкови примењеног истраживања (трошкови постављања, одржавања и праћења огледа) 

односно трошкови других врста истраживања,  

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

обуке и трошкови кетеринга; 

 3) трошковe дисеминације добијених резултата у висини до 25% од вредности пројекта:  

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



 - трошкове информисања јавности, трошкови медија.  

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

комуникација, коришћења просторија и сл.) и који могу бити трансферисани у корист научно-

истраживачке институције, а који  не могу прећи износ већи од 20% вредности пројекта. 

 

Члан 8. 

 

          Подстицаји се исплаћују једнократно по потписивању уговора са Управом. 

 

Члан 9. 

 

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

 

Табела 1. Критеријуми за оцену пројеката 

Ред. 

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 30 

1.1. Обим и релевантност планираних истраживања 1 – 15 

1.2. Обим и значај планираних резултата  1 – 15 

2. 

Оцена искуства и релевантности научноистраживачке 

институције с обзиром на постигнуте резултате у периоду од 

2015-2020. 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 односно партнерских 

организација 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 2 милиона динара 15 

3.2. Вредност пројекта од 2 до 3 милиона динара 10 

3.3. Вредност пројекта преко 3 милиона динара 5 

4. 

Учешће партнерских организација на реализацији пројекта, 

при чему се учешће сваке ПССС односно друге партнерске 

организације бодује са 2 бода 

до 10 

5. 

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 25 

6. 

 

 

 

Учешће на конкурсу за расподелу подстицаја за унапређење 

система креирања и преноса знања кроз развој техничко-

технолошких, примењених, развојних и иновативних 

пројеката у пољопривреди и руралном развоју 

до 15 

 

 

 



 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

 

Подносилац пријаве по први пут учествује на конкурсу 

Подносилац пријаве по други пут учествује на конкурсу 

Подносилац пријаве по трећу пут учествује на конкурсу 

 

 

15 

10 

5 

 

Члан 10. 

 

 Комисија образована решењем министра пољопривреде, шумарства и водопривреде утврђује 

испуњеност услова Правилника и Конкурса и на основу наведених критеријума оцењује пријављене 

пројекте (у даљем тексту: Комисија). Подносиоци конкуришу посебно за сваку од тема из члана 1. 

став 1. овог Конкурса а Комисија формира јединствену ранг листу подносилаца пријава. 

 Подстицаји се додељују према редоследу на ранг листи а до расположивости буџета. 

 Ако су два или више пројекта оцењени истим бројем бодова, предност има пројекат који има 

више партнерских организација.  

 

 

Члан 11. 

 

 Читко попуњен и потписан, односно оверен образац пријаве на Конкурс са потребном 

документацијом доставља се у затвореној коверти на адресу: Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11050 

Београд, са назнаком: „Конкурс за расподелу подстицаја за унапређење система креирања и преноса 

знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у 

пољопривреди и руралном развоју у 2021. години“, као и са назнаком пројектне теме из члана 1. став 

1. овог Конкурса на коју се односи пријава. 

 

Члан 12. 

 

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

те да у целости прихвата сва права и обавезе које произилазе из текста истог.  

          Подносилац пријаве потребну документацију може доставити у копији, при чему  Комисија 

задржава право да затражи на увид оригинал или достављање копије оверене од стране надлежног 

органа. 

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. 

          Пријаве које нису поднете од стране лица из члана 2. став 1. овог Конкурса, непотпуне пријаве, 

неблаговремене пријаве, пријаве послате факсом или електронском поштом, као и пријаве пројеката 

чија вредност прелази максимални износ расположивих средстава за појединачну пројектну тему, 

Комисија одбацује без разматрања. 

 

Члан 14. 

 

 У складу са чланом 8. Правилника, Комисија разматра пријаве на Конкурс, утврђује 

испуњеност услова за остваривање права на подстицаје, врши оцењивање пројеката по утврђеним 

критеријумима, утврђује јединствену ранг листу пројеката и даје предлог директору Управе за доделу 

подстицаја а до расположивости буџета.  

Члан 15. 

 

 На предлог Комисије, подносиоцима пријава, директор Управе решењем утврђује право на 

подстицаје и износ подстицаја, у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и 

руралном развоју и овим Конкурсом. 

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


 

Члан 16. 

  

 Коначни резултати Конкурса објављују се на званичној интернет страници Управе. 

           Управа са лицем коме је решењем утврђено право на подстицаје закључује уговор о коришћењу 

подстицаја којим се уређују међусобна права и обавезе у погледу коришћења подстицаја, у складу са 

чланом 10. Правилника. 

 

Члан 17. 

 

 Овај Конкурс објавити на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања, 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
 



Образац бр. 1 

 

 

 

 

П Р И Ј А В А 

на Конкурс за расподелу подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз 

развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у 

пољопривреди и руралном развоју у 2021. години 

 

НАЗИВ ТЕМЕ: ________________________________________________ 

  

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

Назив подносиоца пријаве  

Матични број  

Порески идентификациони број  

Седиште и адреса  

Телефон  

Електронска адреса  

Руководилац пројекта  

*Пројектни тим  

  

  

  

  

  

  

  
*код пројектног тима навести функције учесника пројекта 

 

СПИСАК ВОЗИЛА -подаци о возилима која ће бити коришћена у реализацији пројекта 

Врста возила Регистарски број 

  

  

  

 

СПИСАК ОПРЕМЕ -подаци о опреми која је неоходна за реализацију пројекта 

Врста опреме Опрема је у 

поседу 

подносиоца 

пријаве 

(да/не) 

Вредност опреме која се набавља 

   

   

   

 



ПРЕГЛЕД  РЕАЛИЗОВАНИХ РЕФЕРЕНТНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА  

Година Број пројеката Назив програма/пројекта Ужа област 

2020.    

2019.    

2018.    

 

2017.    

 

2016.    

 

2015.    

 

2014.    

 
 

 

ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

 

1. У табели представити приказ финансисјког плана по пројектним активностима, изражен по врсти 

трошкова које су детаљније описане у Детаљаном опису пројекта у Финансијском плану који 

поред детаљног табеларног приказа даје и образложење у наративном делу. Додати онолико 

редова колико је потребно да би се новчано исказале све врсте предвиђених трошкова. 

2. Све трошкове треба приказати у бруто износима и искључиво у динарима. 

 

 

 

*Финансијски план 

 

А. 
Планирани приходи 

 

Укупно: 

1. 
Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде 

 

2. Сопствени приходи   

3. ОСТАЛО (навести)  

 
 

УКУПНО приходи: 

 

Б. 
Планирани трошкови 

 

Укупно: 

1. Трошкови накнада лица ангажованих на реализацији  

1.1.   

1.2.   

1.3.   

2.  Трошкови за реализацију активности  

2.1. Трошкови набавке опреме  

2.1.1   

2.1.2   

2.1.3   

2.2. Путни трошкови  

2.2.1   

2.2.2   

2.2.3   

2.3. Трошкови истраживања  

2.3.1   

2.3.2   



2.3.3   

2.4 Трошкови одржавања обука и предавања  

2.4.1 Закуп сале  

2.4.2 Организовани превоз учесника обуке  

2.4.3 Кетеринг  

3. Трошкови дисиминације добијених резултата  

3.1. Трошкови штампања материјала  

3.2  Трошкови информисања медеија  

4. Режијски трошкови   

4.1.   

4.2.   

4.3   

5.  Укупно трошкови  

 

 

 

 

*ПРЕГЛЕД ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Назив партнера 
Улога у пројекту 

(кратак опис) 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5.  5.  

* попуњавају само они подносиоци пријаве који имају склопљен уговор о пословно-техничкој сарадњи са 

партнерском организацијом 

  



ИЗЈАВА 

Изјава одговорног лица подносиоца пројекта 

 

Ја, _____________________________________________, као одговорно лице 

(име и презиме, функција) 

 

________________________________________________________________ 

(навести назив факултета/института) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем следеће: 

1) да су подаци и информације наведени у  овој пријави тачни;  

2) информације изнете у предлогу пројекта тачне;  

3) да пројекат није финансиран из других извора јавног финансирања; 

4) да носилац пројекта и партнерске организације испуњавају све услове из конкурсне 

документације да учествују у реализацији овог пројекта.  

 

 

 

 

 

Датум подношења пријаве:  

________________________________ 

Име и презиме, функција: 

 

       ________________________________ 

              својеручни потпис одговорног лица : 

    (оверен печатом подносиоца пријаве)  

 

 

 

 
 

 

 

  

 


