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 и 18/2022), 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 2022. 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 2022. 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 и
18/2022, у даљем тексту: Правилник), на следеће теме:
1) Креирање и успостављање софтвера за праћење дневних, месечних и годишњих активности
у пчеларској производњи у циљу њеног унапређења и модернизације, и ради добијања вишег
приноса и бољег квалитета пчелињих производа;
2) Испитивање енолошког потенцијала и ревитализација винове лозе аутохтоне сорте багрина
у циљу њеног очувања, потврде о аутентичности и унапређења;
3) Развој винарског сектора и популаризација белих вина Србије кроз спрегу науке и праксе
4) Технологија производње високо квалитетне шљивовице у ракијашким регионима Републике
Србије као предуслов за развој јединственог српског бренда и добијање производа са
заштићеном ознаком географског порекла;
5) Савремена производња расада поврћа као услов одрживе производње поврћа у Републици
Србији;
6) Унапређење квалитета, безбедности и технологије прераде уљарица на пољопривредним
газдинствима у Републици Србији трансфером знања од стране научно-истраживачких
организација;
7) Трансфером знања и електронском подршком ка производњи здравствено безбедне и
квалитетне хране биљног порекла произведене на пољопривредним газдинствима;
8) Стварање нових функционалних, прехранбених производа трансфером знања између
научно-истраживачких организација и малих произвођача хране;
9) Унапређење контролисане биљне производње у циљу производње здравствено безбедне
хране на подручју једног управног округа на територији Републике Србије;
10) Одређивање расположивих капацитета биомасе из ратарске производње уз израду смерница
за очување садржаја хумуса у земљи на подручју једног управног округа на територији
Републике Србије;
11) Унапређење квалитета пољопривредног земљишта на подручју два управна округа на
територији Републике Србије, кроз одређивање и праћење основних параметра плодности
земљишта;
12) Могућности унапређења пољопривредне производње употребом агродронова;
13) Утицај првих 100 дана лактације на принос и квалитет млека код различитих раса крава;

14) Дигитализација процеса еколошке прераде пољопривредних производа сушењем са
мониторингом и управљањем производним процесом: Паметна фарма у функцији одрживог
руралног развоја Србије;
15) Утицај климатских промена и процена ризика на одабраним породичним фармама за
производњу млека у РС;
16) Селекција генотипова аутохтоних раса оваца из узорака депонованих у банкама
животињских генетичких ресурса применом молекуларних маркера, у циљу дефинисања
базичног скупа узорака који обухвата највећи расположиви генетички диверзитет;
17) Утицај пандемије изазване COVID 19 вирусом на повећање прихода у руралном туризму;
18) Утврђивање потенцијала и начина одрживог коришћења самониклих воћних врста са
аспекта диверзификације економске делатности становништва рурлних подручја;
19) Економски аспекти и еколошке импликације уз активни клиничко дијагностички надзор
здравственог стања пријемчивих врста у циљу контроле и смањења присуства узрочника
Dirofilaria spp, вектора и трансмисије у сливу реке Тисе;
20) Могућности за развој руралног туризма на подручју једног управног округа на територији
Републике Србије, који располаже природним потенцијалом;
21) Морфометријски, метаболички и генетички профил аутохтоних популација оваца и коза у
Србији, у циљу њихове конзервације;
22) Генетско унапређење у свињарству кроз систем оцене меснатости на линији клања;
23) Педолошке карактеристике и уређење земљишта намењеног за гајење шљиве на подручју
Западне Србије;
24) Израда програма за побољшање флористичког састава ливада и пашњака у циљу
производње квалитетне кабасте хране за сточарску производњу на подручју горњег Јадра,
Рађевине и Азбуковице;
25) Подизање еколошке свести кроз едуковање пољопривредних произвођача о значају
правилног одлагања амбалажног отпада од пестицида;
26) Прерада воћа на пољопривредним газдинствима у функцији остваривања додате вредности
производа као основ одрживог руралног развоја Републике Србије у Подкопаоничкој регији;
27) Системи гајења товних раса коза и оваца на територији Аутономне Покрајине Војводине;
28) Унапређење пољопривредне производње у Републици Србији кроз едукације о еколошким
најновијим технологијама производње где је акценат извоз производа.
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
181.600.000,00 динара (словима: стоосамдесетједанмилионшестстотинахиљада 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 подстицајe из члана 1. став 1. тачке 1)
обухватају: Креиран Софтвер за пчеларство који даје могућност за стварање базе података о
произвођачу-пчелару, о пољопривредном газдинству, броју и врсти кошница (друштава), раси пчела,
времену реализације послова у производњи (дезинфекција кошница, заштита од болести, прихрана и
врцање), о врстама и времену испаше и селидби кошница, количини и врсти добијеног меда, паковању
и пласману; Успостављен и стављен на располагање софтвер код најмање 50 корисника, произвођача
меда и пчеларских производа; Израђену брошуру са упутством за коришћење софтвера и
представљеним предностима употребе истог, која је штампана на најмање четири стране у тиражу од
500 примерака, која је дистрибуирана свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама,
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 10 примерака) као и
заинтересованим корисницима пројекта; Најмање две обуке организоване за 50 корисника софтвера
и најмање једну обуку организовану за најмање 35 пољопривредних саветодаваца; Одржан 1 скуп са
најмање 30 учесника на којем ће се представити резултати пројекта; Промоцију резултата пројекта
путем мас медија кроз објављивање најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених у
реализацију пројекта или другим релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног
прилога на телевизији и најмање два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији
пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицајe из члана 1. став 1. тачке 2)
обухватају: Генетску идентификацију сорте багрина и дефинисање стандардних параметра квалитета
шире и вина добијених од сорте багрина, ароматског профила и карактеристичних сензорних особина
вина сорте багрина; Израђену студију: „Енолошки потенцијал сорте Багрина’’ у електронском облику
и у штампаном облику у најмање 40 примерака са најмање 30 страна која је дистрибуирана
Пољопривредним саветодавним и стручним службама и Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најамње 5 примерака); Израђену брошуру која је штампана на најмање четири стране

у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим Пољопривредним саветодавним и стручним
службама, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 10 примерака), као и
заинтересованим корисницима пројекта; Организован семинар за винаре и виноградаре са најмање 15
учесника у циљу подизања свести о значају вина од старих локалних сорти, са посебним освртом на
сорту винове лозе багрина; Одржан најмање један скуп на којем ће бити презентовани резултати
пројекта са најмање 30 учесника; Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз објављивање
најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених у реализацију пројекта или другим
релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и најмање
два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицајe из члана 1. став 1. тачке 3)
обухватају: Анализу вина добијених од белих сорти грожђа и дефинисање:
- стандардних параметара квалитета шира и вина белих сорти грожђа, са посебним освртом на
локалне сорте,
- хемијског састава и ароматских једињења вина белих сорти грожђа, са посебним освртом на
локалне сорте,
- карактеристичних сензорних особина,
- модела чаше најпогодније за дегустацију вина добијених од локалних белих сорти грожђа
како би се максимално изразили и нагласили арома и укус вина;
Израђену студију о извршеној анализи са методологијом, приказаним резултатима и
предложеним моделом чаше за дегустацију вина неке од локалних белих сорти грожђа у електронском
облику и у штампаном облику у најмање 40 примерака која је дистрибуирана Пољопривредним
саветодавним и стручним службама и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
(најамње 5 примерака); Израђену брошуру која је штампана на најмање четири стране у тиражу од
500 примерака, а која је дистрибуирана свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама,
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 10 примерака), као и
заинтересованим корисницима пројекта; Организован семинар за винаре и виноградаре са најмање 15
учесника у циљу подизања свести о значају вина од локалних сорти грожђа; Одржан најмање један
скуп на којем ће бити презентовани резултати пројекта са најмање 30 учесника; Промоцију резултата
пројекта путем мас медија кроз објављивање најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених
у реализацију пројекта или другим релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног
прилога на телевизији и најмање два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији
пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 4)
обухватају: Анализу тренутног стања у сектору производње шљиве и прераде у ракију шљивовицу у
главним произвођачким ракијским регионима Републике Србије која обухвата број произвођача
ракије, структуру, производне капацитете, обим производње, ризике у производњи, сортимент и
сировинску базу као предуслов за добијање квалитетног производа и дефинисања бренда регије,
могућности добијања ознака географског порекла и заступљености аутохтоних сорти; Урађену SWOT
анализу; Урађен предлог плана за дефинисање ракијских региона за производњу ракије од шљиве, као
и предлог плана унапређења капацитета прозвођача ракије и јачања бренда српске ракије ”Српска
шљивовица”; Израђену брошуру из области производње ракије од шљива која је штампана на најмање
четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим Пољопривредним
саветодавним и стручним службама, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
(најмање 10 примерака), као и заинтересованим корисницима пројекта; Најмање 2 радионице
(практичне обуке) са професионалном дегустацијом организоване за најмање 15 учесника на једној
радионици; Одржан најмање један скуп на којем ће бити презентовани резултати пројекта са најмање
30 учесника; Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз објављивање најмање 5 прилога на
сајтовима институција укључених у реализацију пројекта или другим релевантним институцијама (од
чега један на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и најмање два текста у штампаним медијима;
Урађен извештај о реализацији пројекта;

Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 5)
обухватају: Урађену анкету пољопривредних произвођача са производњом расада поврћа; Постављен
оглед на одабраном породичном пољопривредном газдинству са производњом расада поврћа кроз
контејнерски начин производње; Економску анализу главних повртарских култура кроз одговарајући
научно-методолошки приступ; Урађену студију „Савремена производња расада поврћа као фактор
одрживе производње поврћа у Републици Србији“ у електронском облику и у штампаном облику у
најмање 40 примерака са најмање 30 страна која је дистрибуирана Пољопривредним саветодавним и
стручним службама и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 5
примерака); Израђену брошуру која је штампана на најмање четири стране у тиражу од 500
примерака, а која је дистрибуирана свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама у
Републици Србији, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
(најмање 10 примерака), као и пољопривредним газдинствима са производњом расада поврћа као
крајњим корисницима пројекта; Најмање 5 радионица (практичних обука) организованих за најмање
15 учесника на једној радионици; Одржан 1 скуп са најмање 30 учесника на којем ће се представити
резултати пројекта; Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз објављивање најмање 5
прилога на сајтовима институција укључених у реализацију пројекта или другим релевантним
институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и најмање два текста у
штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 6)
обухватају: Израђену студију „Унапређење квалитета, безбедности и технологије прераде уљарица на
пољопривредним газдинствима у Републици Србији трансфером знања од стране научноистраживачких организација“ у електронском облику и у штампаном облику у најмање 40 примерака
са најмање 30 страна која је дистрибуирана Пољопривредним саветодавним и стручним службама и
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најамње 5 примерака); Израђену брошуру
која је штампана на најмање четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим
Пољопривредним саветодавним и стручним службама, Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најмање 10 примерака), као и заинтересованим корисницима пројекта; Одржана
најмање 3 скупа на којима ће бити презентовани резултати пројекта са најмање 15 учесника на једном
скупу; Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз објављивање најмање 5 прилога на
сајтовима институција укључених у реализацију пројекта или другим релевантним институцијама (од
чега један на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и најмање два текста у штампаним медијима;
Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 7)
обухватају: Израђен и објављен водич “Електронска подршка испуњењу захтева за стављање у промет
хране биљног порекла произведене на пољопривредним газдинствима’’ у електронском облику и у
штампаном облику у најмање 100 примерака, који је дистрибуиран Пољопривредним саветодавним и
стручним службама и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најамње 5
примерака) и пољопривредним произвођачима; Развијену web апликацију која служи као подршка
пољопривредним произвођачима за израду документације потребне за стављање у промет хране
биљног порекла произведене на пољопривредним газдинствима, у складу са важећим законским и
подзаконским прописима Републике Србије; Најмање 5 радионица (обука са практичним приказом
начина приступа и коришћењу web апликације) организованих за најмање 34 пољопривредна
саветодавца из најмање 22 ПССС и најмање 50 пољопривредних произвођача; Одржан 1 скуп са
најмање 30 учесника на којем ће се представити резултати пројекта; Промоцију резултата пројекта
путем мас медија кроз објављивање најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених у
реализацију пројекта или другим релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног
прилога на телевизији и најмање два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији
пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 8)
обухватају: Израђену студију „Стварање нових функционалних, прехрамбених производа
искоришћавањем нуспроизвода из процеса производње хране и самониклог јестивог биља“ у

електронском облику и у штампаном облику у најмање 40 примерака са најмање 30 страна која је
дистрибуирана Пољопривредним саветодавним и стручним службама, пољопривредним
газдинствима, малим произвођачима хране и Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најмање 5 примерака); Израђену брошуру која је штампана на најмање четири стране
у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим Пољопривредним саветодавним и стручним
службама, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 10 примерака), као и
пољопривредним газдинствима, малим произвођачима хране као крајњим корисницима пројекта.
Најмање 5 радионица (практичних обука на којима би се демонстрирао процес производње нових
функционалних прехрамбених производа) организованих за најмање 15 учесника на једној
радионици; Одржан најмање 1 скуп, са најмање 30 учесника на којем ће бити презентоване
могућности производње нових функционалних прехрамбених производа уз коришћење нуспроизвода
производње хране и самониклог јестивог биља у погонима малих произвођача хране и на
пољопривредним газдинствима; Израду website у циљу промоције пројекта, на којем ће бити
презентоване све активности и резултати пројекта; Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 9)
обухватају: Израђену студију „Унапређење контролисане биљне производње у циљу производње
здравствено безбедне хране“ у електронском облику и у штампаном облику у најмање 40 примерака
са најмање 30 страна која је дистрибуирана Пољопривредним саветодавним и стручним службама и
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 5 примерака); Израђену брошуру
која је штампана на најмање четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим
Пољопривредним саветодавним и стручним службама, Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најмање 10 примерака), као и пољопривредним газдинствима као крајњим
корисницима пројекта; Едукацију најмање 30 пољопривредних произвођача, корисника пројекта о
спровођењу доследне примене контролисане употребе агрохемијских средстава, примени
превентивних мера борбе, хигијенском поступању приликом производње и манипулације
пољопривредним производима, примени добре пољопривредне праксе, заштити човекове околине,
одговорном поступању према запосленима на газдинству и свим корацима неопходним за подизање
стандарда у примарној производњи воћа и поврћа, кроз организовање најмање 5 радионица
(практичних обука) и 8 теоријских предавања; Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз
објављивање прилога на сајтовима институција укључених у реализацију пројекта (од чега један на
www.psss.rs) или на друштвеним мрежама, објављивање једног прилога на телевизији и најмање два
текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 10)
обухватају: Израђену студију „Одређивање располошживих капацитета биомасе из ратарске
производње уз израду смерница за очување садржаја хумуса у земљи на подручју једног управног
округа на територији Републике Србије “ у електронском облику и у штампаном облику у најмање 40
примерака са најмање 30 страна која је дистрибуирана Пољопривредним саветодавним и стручним
службама и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 5 примерака);
Израђену брошуру која је штампана на најмање четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је
дистрибуирана свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама, Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 10 примерака), као и пољопривредним
газдинствима као крајњим корисницима пројекта; Одржана 3 скупа са најмање 15 учесника на једном
скупу на којем ће се представити резултати пројекта; Промоцију резултата пројекта путем мас медија
кроз објављивање најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених у реализацију пројекта или
другим релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и
најмање два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 11)
обухватају: Развијену мапу плодности земљишта за пољопривредне парцеле на подручју два управна
округа на територији Републике Србије у електронском облику и у штампаном облику у најмање 40
примерака која је дистрибуирана Пољопривредним саветодавним и стручним службама и
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 5 примерака); Израђену брошуру

која је штампана на најмање четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим
Пољопривредним саветодавним и стручним службама, Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најмање 10 примерака), као и пољопривредним газдинствима као крајњим
корисницима пројекта; Одржана 3 скупа са најмање 15 учесника на једном скупу на којем ће се
представити резултати пројекта; Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз објављивање
најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених у реализацију пројекта или другим
релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и најмање
два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 12)
обухватају: Израђен водич „Употреба агродронa у пољопривреди’’ у електронском облику и у
штампаном облику у најмање 40 примерака који је дистрибуиран Пољопривредним саветодавним и
стручним службама и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 5
примерака); Израђену брошуру која је штампана на најмање четири стране у тиражу од 500
примерака, а која је дистрибуирана свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама,
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 10 примерака), као и
пољопривредним газдинствима као крајњим корисницима пројекта; Најмање 5 радионица
(практичних обука пољопривредних саветодаваца из најмање 2 ПССС са територије Републике
Србије и пољопривредних произвођача о употреби дрона у пољопривреди) организованих за најмање
15 учесника на једној радионици; Одржан најмање 1 скуп, са најмање 30 учесника, на којем ће бити
презентовани резултати пројекта; Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз објављивање
најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених у реализацију пројекта или другим
релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и најмање
два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 13)
обухватају: Израђен оптималан техничко-технолошки модел производње млека за најмање 10
газдинстава на основу спроведеног истраживања „Утицаја првих 100 дана лактације на принос и
квалитет млека код различитих раса крава и утврђивање оптималне структуре стада у односу на
квалитт млека, као и одређивање трошкова производње млека у складу са тим“ у електронском облику
и у штампаном облику у најмање 40 примерака који је дистрибуиран пољопривредним
произвођачима, учесницима пројекта, Пољопривредним саветодавним и стручним службама и
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 5 примерака); Израђену брошуру
која је штампана на најмање четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим
Пољопривредним саветодавним и стручним службама, Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најмање 10 примерака), као и пољопривредним газдинствима; Одржана најмање 3
скупа, са најмање 15 учесника на једном скупу на којим ће се представити резултати пројекта;
Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз објављивање најмање 5 прилога на сајтовима
институција укључених у реализацију пројекта или другим релевантним институцијама (од чега један
на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и најмање два текста у штампаним медијима; Урађен
извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 14)
обухватају: Увођење технолошких иновација на огледном добру кроз постављање даљинског надзора
и система командовања радом постројења за производњу енергије из обновљивих извора енергије и
за капиларно наводњавање усева у пластенику, и кроз постављање мини соларне сушаре за финалну
прераду воћа, поврћа, лековитог биља и печурака процесом природног, принудног сушења струјом
загрејаног ваздуха добијеног из соларног постројења, а која је у потпуности аутоматизована и
дигитализована; Израђену економско-еколошку студију о уведеним технолошким иновацијама у
електронском облику и у штампаном облику у најмање 40 примерака која је достављена
Пољопривредним саветодавним и стручним службама и Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најмање 5 примерака); Израђену брошуру која ће да приближи и промовише нове,
еколошки прихватљиве технологије које доприносе економској и еколошкој одрживости пољопривредне
производње на породичним пољопривредним газдинствима у Републици Србији, која је штампана на

најмање четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим Пољопривредним
саветодавним и стручним службама, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
(најмање 10 примерака), као и пољопривредним газдинствима; Одржана најмање 3 скупа, са најмање
15 учесника на једном скупу на којим ће се представити резултати пројекта; Промоцију резултата
пројекта путем мас медија кроз објављивање најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених
у реализацију пројекта или другим релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног
прилога на телевизији и најмање два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији
пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 15)
обухватају: Спроведено истраживање на 15 породичих фарми које се баве производњом млека о
утицају климатских промена на производњу млека, при чему ће фарме бити изабране из различитих
региона Републике Србије, а у складу са FAO препорукама; Израђене планове за ублажавање утицаја
климатских промена на производњу млека за свако пољпривредно газдинство које учествује у
пројекту; Израђену студију „Утицај климатских промена и процена ризика од истих на производњу
млека на породичним газдинствима у РС“ у електронском облику и у штампаном облику у најмање
40 примерака са најмање 30 страна која је дистрибуирана Пољопривредним саветодавним и стручним
службама и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 5 примерака);
Израђену брошуру која је штампана на најмање четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је
дистрибуирана свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама, Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 10 примерака), као и пољопривредним
газдинствима као крајњим корисницима пројекта; Одржана најмање 3 скупа, са најмање 15 учесника
на једном скупу на којим ће се представити резултати пројекта; Промоцију резултата пројекта путем
мас медија кроз објављивање најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених у реализацију
пројекта или другим релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног прилога на
телевизији и најмање два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 16)
обухватају: Израђену студија „Селекција генотипова аутохтоних раса оваца из узорака депонованих
у банкама животињских генетичких ресурса применом молекуларних маркера, у циљу дефинисања
базичног скупа узорака који обухвата највећи расположиви генетички диверзитет“ у електронском
облику и у штампаном облику у најмање 40 примерака са најмање 30 страна, а која је дистрибуирана
Пољопривредним саветодавним и стручним службама и Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најмање 5 примерака); Израђену брошуру која је штампана на најмање четири стране
у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим Пољопривредним саветодавним и стручним
службама, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 10 примерака), као и
пољопривредним газдинствима као крајњим корисницима пројекта; Најмање 5 радионица
(практичних обука) организованих за најмање 15 учесника на једној радионици; Одржан најмање 1
скуп, са најмање 30 учесника на којем ће се представити резултати пројекта; Промоцију резултата
пројекта путем мас медија кроз објављивање најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених
у реализацију пројекта или другим релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног
прилога на телевизији и најмање два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији
пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 17)
обухватају: Израђену Анализу утицаја пандемије изазване COVID 19 вирусом на повећање прихода у
руралном туризму узимајући за базну 2018. годину, са препорукама о будућим правцима и динамици
развоја руралног туризма у електронском облику и у штампаном облику у најмање 40 примерака са
најмање 30 страна која је дистрибуирана Пољопривредним саветодавним и стручним службама и
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 5 примерака); Израђену брошуру
која је штампана на најмање четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим
Пољопривредним саветодавним и стручним службама, Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најмање 10 примерака), као и пољопривредним газдинствима као крајњим
корисницима пројекта; Одржана најмање 3 скупа, са најмање 15 учесника на једном скупу, на којим

ће се представити резултати пројекта; Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз
објављивање најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених у реализацију пројекта или
другим релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и
најмање два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 18)
обухватају: Израђену студију „Утврђивање потенцијала и начина одрживог коришћења самониклих
воћних врста са аспекта диверзификације економске делатности становништва рурлних подручја“ у
електронском облику и у штампаном облику у најмање 40 примерака са најмање 30 страна која је
дистрибуирана Пољопривредним саветодавним и стручним службама и Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 5 примерака); Израђену брошуру која је
штампана на најмање четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим
Пољопривредним саветодавним и стручним службама, Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најмање 10 примерака), као и пољопривредним газдинствима као крајњим
корисницима пројекта; Одржана најмање 3 скупа, са најмање 15 учесника на једном скупу, на којим
ће се представити резултати пројекта; Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз
објављивање најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених у реализацију пројекта или
другим релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и
најмање два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 19)
обухватају: Израђену свеобухватну мултидисциплинарну, економско-еколошку и епизоотолшкоепидемиолошку студију о распрострањености узрочника Dirofilaria spp. уз предлог зоотехничких
мера за сузбијање негативног еколошког и смањење економског и задравственог утицаја на
пољопривредне и непољопривредне делатности у руралним подручјима региона Потисја у
електронском облику и у штампаном облику у најмање 40 примерака са најмање 30 страна која је
дистрибуирана Пољопривредним саветодавним и стручним службама и Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 5 примерака); Израђену базу података која је
конципирана по принципу „Open Source“ и која је доступна истраживачима и заинтересованој
јавности; Израђену брошуру која је штампана на најмање четири стране у тиражу од 500 примерака,
а која је дистрибуирана свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама, Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 10 примерака), као и пољопривредним
газдинствима; Одржана најмање 3 скупа, са најмање 15 учесника на једном скупу, на којим ће се
представити резултати пројекта; Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз објављивање
најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених у реализацију пројекта или другим
релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и најмање
два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 20)
обухватају: Спроведено истраживање о заинтересованости и могућностима бављења руралним
туризмом на подручја Тимочке крајине; Израђен каталог најбоље организованих пољопривредних
газдинстава која се баве руралним туризмом у тиражу од 200 примерака, а који је дистрибуиран
Пољопривредним саветодавним и стручним службама, Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најмање 10 примерака), као и пољопривредним газдинствима као крајњим
корисницима пројекта; Израђен Приручник за рурални туризам у тиражу од 300 примерака, а који је
дистрибуиран свим Пољопривредним саветодавним и стручним службама, Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 10 примерака), као и пољопривредним
газдинствима као крајњим корисницима пројекта; Израђену web страницу и пројектно-техничку
документацију за туристичку сигнализацију, односно обележавање газдинстава која испуњавају
стандарде са обезбеђеним свим припадајућим дозволама; Најмање 2 радионице (практичне обуке за
бављење руралним туризмом са начинима анимације туриста) организоване за најмање 15 учесника
на једној радионици; Одржан 1 скуп са најмање 30 учесника на којем ће се представити резултати
пројекта; Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз објављивање најмање 5 прилога на
сајтовима институција укључених у реализацију пројекта или другим релевантним институцијама (од

чега један на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и најмање два текста у штампаним медијима;
Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 21)
обухватају: Израђену студију „Морфометријски, метаболички и генетички профил аутохтоних
популација оваца и коза у Србији, у циљу њихове конзервације“ у електронском облику и у
штампаном облику у најмање 40 примерака са најмање 30 страна која је дистрибуирана
Пољопривредним саветодавним и стручним службама и Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најмање 5 примерака); Израђену брошуру која је штампана на најмање четири стране
у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим Пољопривредним саветодавним и стручним
службама, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 10 примерака), као и
пољопривредним газдинствима као крајњим корисницима пројекта; Најмање 5 радионица
(практичних обука) организованих за најмање 15 учесника на једној радионици; Одржан 1 скуп са
најмање 30 учесника на којем ће се представити резултати пројекта; Промоцију резултата пројекта
путем мас медија кроз објављивање најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених у
реализацију пројекта или другим релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног
прилога на телевизији и најмање два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији
пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 22)
обухватају: Израђену студију „ Генетско унапређење у свињарству кроз систем оцене меснатости на
линији клања“ у електронском облику и у штампаном облику у најмање 40 примерака са најмање 30
страна која је дистрибуирана Пољопривредним саветодавним и стручним службама и Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 5 примерака); Израђену брошуру која је
штампана на најмање четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим
Пољопривредним саветодавним и стручним службама, Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најмање 10 примерака), као и пољопривредним газдинствима као крајњим
корисницима пројекта; Најмање 5 радионица (практичних обука) организованих за најмање 15
учесника на једној радионици; Одржан 1 скуп са најмање 30 учесника на којем ће се представити
резултати пројекта; Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз објављивање најмање 5
прилога на сајтовима институција укључених у реализацију пројекта или другим релевантним
институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и најмање два текста у
штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 23)
обухватају: Спроведено истраживање земљишта на територији Западне Србије на подручју где се
врши производња шљиве или се планира заснивање нових засада шљиве са израђеним предлогом мера
за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта за ове намене; Израђену студију
„Педолошке карактеристике и уређење земљишта намењеног за гајење шљиве на подручју Западне
Србије“ у електронском облику и у штампаном облику у најмање 40 примерака са најмање 30 страна
која је дистрибуирана Пољопривредним саветодавним и стручним службама и Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 5 примерака); Израђену брошуру која је
штампана на најмање четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим
Пољопривредним саветодавним и стручним службама, Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најмање 10 примерака), као и пољопривредним газдинствима као крајњим
корисницима пројекта; Одржана најамње 3 скупа са најмање 15 учесника на једном скупу на којем ће
се представити резултати пројекта; Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз објављивање
најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених у реализацију пројекта или другим
релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и најмање
два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 24)
обухватају: Израђен програм за побољшање флористичког састава ливада и пашњака у циљу
производње квалитетне кабасте хране за сточарску производњу на подручју горњег Јадра, Рађевине и

Азбуковице у електронском облику и у штампаном облику у најмање 40 примерака са најмање 30
страна који је дистрибуиран Пољопривредним саветодавним и стручним службама и Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 5 примерака); Израђену брошуру која је
штампана на најмање четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим
Пољопривредним саветодавним и стручним службама у Републици Србији, Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (најмање 10 примерака), као и
пољопривредним газдинствима као крајњим корисницима пројекта; Најмање 5 радионица
(практичних обука) организованих за најмање 15 учесника на једној радионици; Одржан 1 скуп са
најмање 30 учесника на којем ће се представити резултати пројекта; Промоцију резултата пројекта
путем мас медија кроз објављивање најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених у
реализацију пројекта или другим релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног
прилога на телевизији и најмање два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији
пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 25)
обухватају: Урађено истраживање о правилном одлагању амбалажног отпада од пестицида на
подручју једног управног округа на територији Републике Србије; Израђену брошуру која је
штампана на најмање четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим
Пољопривредним саветодавним и стручним службама, Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најмање 10 примерака), као и пољопривредним газдинствима као крајњим
корисницима пројекта; Најмање 12 радионица (практичних обука у циљу подизања еколошке свести
пољопривредних произвођача о значају правилног одлагања амбалажног отпада од пестицида)
организованих за најмање 15 учесника на једној радионици; Одржан 1 скуп са најмање 30 учесника
на којем ће се представити резултати пројекта; Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз
објављивање најмање 5 прилога на сајтовима институција укључених у реализацију пројекта или
другим релевантним институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и
најмање два текста у штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 26)
обухватају: Израђену студију „Прерада воћа на пољопривредним газдинствима у функцији
остваривања додате вредности производа као основ одрживог руралног развоја Републике Србије у
подкопаоничкој регији“ у електронском облику и у штампаном облику у најмање 40 примерака са
најмање 30 страна коja је дистрибуиранa Пољопривредним саветодавним и стручним службама и
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 5 примерака); Израђену брошуру
која је штампана на најмање четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим
Пољопривредним саветодавним и стручним службама, Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најмање 10 примерака), као и пољопривредним газдинствима као крајњим
корисницима пројекта; Најмање 5 радионица (практичних обука пољопривредних произвођача за:
израду стандардизованих рецептура, одабир сировине, начин производње, конзервисања, додавања
адитива и начина декларисања пољопривредних производа) организованих за најмање 15 учесника на
једној радионици; Одржан 1 скуп са најмање 30 учесника на којем ће се представити резултати
пројекта; Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз објављивање најмање 5 прилога на
сајтовима институција укључених у реализацију пројекта или другим релевантним институцијама (од
чега један на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и најмање два текста у штампаним медијима;
Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицаје из члана 1. став 1. тачке 27)
обухватају: Израђену анализу „Потенцијална тржишта за производе од меса коза и оваца као и
могућности извоза ових производа“ у електронском облику и у штампаном облику у најмање 40
примерака који је дистрибуиран Пољопривредним саветодавним и стручним службама и
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (најмање 5 примерака); Израђену брошуру
која је штампана на најмање четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим
Пољопривредним саветодавним и стручним службама, Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (најмање 10 примерака), као и пољопривредним газдинствима као крајњим

корисницима пројекта; Најмање 5 радионица (практичних обука за технологију гајења товних грла
коза и оваца у циљу добијања производа од меса високог квалитета) организованих за најмање 15
учесника на једној радионици; Одржан 1 скуп са најмање 30 учесника на којем ће се представити
резултати пројекта; Промоцију резултата пројекта путем мас медија кроз објављивање најмање 5
прилога на сајтовима институција укључених у реализацију пројекта или другим релевантним
институцијама (од чега један на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и најмање два текста у
штампаним медијима; Урађен извештај о реализацији пројекта.
Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 28)
обухватају: Израђен јединствен електронски портал за власнике пољопривредних газдинстава који ће
служити информисању и лакшем приступу конкретним ресурсима, као и за повезивање
пољопривредних газдинстава из Републике Србије са пољопривредним газдинствима из ЕУ и света и
размени њихових практичних искустава по принципу „Know-how“ а све са циљем повећања приноса
и стварања услова за лакши и већи пласман производа; Израђену брошуру која је штампана на
најмање четири стране у тиражу од 500 примерака, а која је дистрибуирана свим Пољопривредним
саветодавним и стручним службама, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
(најмање 10 примерака), као и пољопривредним газдинствима као крајњим корисницима пројекта;
Најмање 5 радионица (практичних обука о еколошким најновијим технологијама производње где је
акценат на извозу производа) организованих за најмање 15 учесника на једној радионици; Одржан 1
скуп са најмање 30 учесника на којем ће се представити резултати пројекта; Промоцију резултата
пројекта путем мас медија кроз објављивање најмање 5 прилога на формираном порталу и сајтовима
институција укључених у реализацију пројекта или другим релевантним институцијама (од чега један
на www.psss.rs), једног прилога на телевизији и најмање два текста у штампаним медијима; 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 научноистраживачке 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.
Критеријуми за оцену
бр.
Према циљевима који се постижу реализацијом пројекта (процена
степена унапређења стања у области у којој се пројекат спроводи,
1.
обим и значај планираних обука и обим и релевантност
публикованог материјала)
1.1. Обим и релевантност планираних истраживања
1.2. Обим и значај планираних резултата
Оцена искуства и релевантности научноистраживачке
2.
институције с обзиром на постигнуте резултате у периоду од 20162021. године у области у којој је дефинисана пројектна тема
2.1.

2.2.

Број реализованих пројеката из области пројектне теме. Сваки
реализовани пројекат из области пројектне теме подносиоца
пријаве/институција се бодује 2 бода

Број бодова
до 30

1 – 15
1 – 15
до 20

1-10

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
до 15

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

5.

6.

6.1.
6.2.
6.3.

Вредност пројекта предвиђена финансијским планом
Вредност пројекта до 2 милиона динара
Вредност пројекта од 2 до 3 милиона динара
Вредност пројекта преко 3 милиона динара
Учешће партнерских организација на реализацији пројекта, при
чему се учешће сваке ПССС односно друге партнерске
организације бодује са 2 бода
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
Учешће на конкурсу за расподелу подстицаја за унапређење
система креирања и преноса знања кроз развој техничкотехнолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у
пољопривреди и руралном развоју
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
до 10
до 25

до 15

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, Немањина 22-26, 11000 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 2022. 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 8 (осам) 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.
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

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 у 2022. 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
Вредност опреме која се
пријаве (да/не)
набавља

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ РЕФЕРЕНТНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
Година Број пројеката
Назив програма/пројекта
Ужа област
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
2016.

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
Планирани приходи

А.
1.
2.
3.

Б.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.
2.3.1

Укупно:

Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде
Сопствени приходи
ОСТАЛО (навести)
УКУПНО приходи:
Планирани трошкови
Трошкови накнада лица ангажованих на реализацији

Трошкови за реализацију активности
Трошкови набавке опреме

Путни трошкови

Трошкови истраживања

Укупно:

2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
3.
3.1.
3.2
4.
4.1.
4.2.
4.3
5.

Трошкови одржавања обука и предавања
Закуп сале
Организовани превоз учесника обуке
Кетеринг
Трошкови дисиминације добијених резултата
Трошкови штампања материјала
Трошкови информисања медеија
Режијски трошкови

Укупно трошкови

*ПРЕГЛЕД ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Улога у пројекту

Назив партнера

(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)

