
Ранг листа подносиоца пријава по основу Конкурса 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 

 

На основу извештаја Kомисије за утврђивање испуњености услова за остваривање 

права на подстицаје за спровођење техничко-технолошких, примењених, развојних и 

иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју број 680-00-00107/1/2022-02 од 

26.04.2022. године, објављује се ранг листа пројеката у оквиру пројектних тема Конкурса  

 

 

р. бр. Подносилац пријаве  Назив теме 

Број 

остварених 

бодова 

1 

Институт за молекуларну 

генетику и генетичко 

инжењерство 

Београд 

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 

95 

2 
Институт Михајло Пупин д.о.о. 

Београд 

Дигитализација процеса еколошке прераде 

пољопривредних производа сушењем са 

мониторингом и управљањем производним 

процесом: Паметна фарма у функцији одрживог 

руралног развоја Србије 

93 

3 

Универзитет Едуконс 

Факултет еколошке 

пољопривреде 

Сремска Каменица 

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 

93 

4 

Центар за виноградарство и 

винарство д.о.о. 

Ниш 

Испитивање енолошког потенцијала и 

ревитализација винове лозе аутохтоне сорте багрина 

у циљу њеног очувања, потврде о аутентичности и 

унапређења 

91 

5 

Универзитет у Београду 

Пољопривредни факултет 

Земун 

Генетско унапређење у свињарству кроз систем 

оцене меснатости на линији клања 
90 

6 

Пољопривредна саветодавна 

стручна служба Сремска 

Митровица 

Сремска Митровица 

Могућности унапређења пољопривредне 

производње употребом агродронова 
88 

7 

Универзитет Ниш 

Технолошки факултет у 

Лесковцу 

Лесковац 

Развој винарског сектора и популаризација белих 

вина Србије кроз спрегу науке и праксе 
86 

8 
Институт за крмно биље 

Крушевац 

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 

85 



9 

Институт за примену науке у 

пољопривреди 

Београд 

Утицај првих 100 дана лактације на принос и 

квалитет млека код различитих раса крава 84 

10 

Универзитет Ниш 

Технолошки факултет у 

Лесковцу,  

Лесковац 

Трансфером знања и електронском подршком ка 

производњи здравствено безбедне и квалитетне 

хране биљног порекла произведене на 

пољопривредним газдинствима 

82 

11 

Универзитет у Новом Саду 

Технолошки факултет 

Нови Сад 

Унапређење квалитета, безбедности и технологије 

прераде уљарица на пољопривредним газдинствима 

у Републици Србији трансфером знања од стране 

научно-истраживачких организација 

82 

12 

Пољопривредна саветодавна 

стручна служба Ваљево 

Ваљево 

Унапређење пољопривредне производње у 

Републици Србији кроз едукације о еколошким 

најновијим технологијама производње где је акценат 

извоз производа 

80 

13 
Институт за сточарство 

Земун 

Морфометријски, метаболички и генетички профил 

аутохтоних популација оваца и коза у Србији, у 

циљу њихове конзервације 

80 

14 
Институт за повртарство 

Смедеревска Паланка 

Савремена производња расада поврћа као услов 

одрживе производње поврћа у Републици Србији 
80 

15 

Пољопривредна саветодавна 

стручна служба Младеновац 

Младеновац 

Подизање еколошке свести кроз едуковање 

пољопривредних произвођача о значају правилног 

одлагања амбалажног отпада од пестицида 

79 

16 

Пољопривредна саветодавна 

стручна служба Нови Пазар 

Нови Пазар 

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 

79 

17 

Пољопривредна стручна служба 

Институт Тамиш 

Панчево 

Унапређење пољопривредне производње у 

Републици Србији кроз едукације о еколошким 

најновијим технологијама производње где је акценат 

извоз производа 

78 

18 

Универзитет Ниш 

Пољопривредни факултет 

Крушевац 

Испитивање енолошког потенцијала и ревитализација 

винове лозе аутохтоне сорте багрина у циљу њеног 

очувања, потврде о аутентичности и унапређења 

76 

19 

Пољопривредна саветодавна 

стручна служба Крушевац 

Крушевац 

Прерада воћа на пољопривредним газдинствима у 

функцији остваривања додате вредности производа 

као основ одрживог руралног развоја Републике 

Србије у Подкопаоничкој регији 

76 

20 

Факултет за хотелијерство и 

туризам 

Врњачка Бања 

Утицај пандемије изазване COVID 19 вирусом на 

повећање прихода у руралном туризму 
76 

21 

Пољопривредна саветодавна 

стручна служба Јагодина д.о.о. 

Јагодина 

Унапређење квалитета пољопривредног земљишта на 

подручју два управна округа на територији Републике 

Србије, кроз одређивање и праћење основних 

параметра плодности земљишта 

76 

22 

Универзитет у Новом Саду 

Технолошки факултет 

Нови Сад 

Стварање нових функционалних, прехранбених 

производа трансфером знања између научно-

истраживачких организација и малих произвођача 

хране 

75 



23 

Центар за стрна жита и развој 

села д.о.о. 

Крагујевац 

Унапређење контролисане биљне производње у 

циљу производње здравствено безбедне хране на 

подручју једног управног округа на територији 

Републике Србије 

74 

24 
Институт за шумарство 

Београд 

Утврђивање потенцијала и начина одрживог 

коришћења самониклих воћних врста са аспекта 

диверзификације економске делатности 

становништва рурлних подручја 

73 

25 

Доо за пружање услуга у 

пољопривреди Агрознање 

Зајечар 

Могућности за развој руралног туризма на подручју 

једног управног округа на територији Републике 

Србије, који располаже природним потенцијалом 

73 

26 

Универзитет у Новом Саду 

Пољопривредни факултет 

Нови Сад 

Генетско унапређење у свињарству кроз систем 

оцене меснатости на линији клања 
72 

27 

Факултет за примењену 

екологију ФУТУРА 

Београд 

Могућности за развој руралног туризма на подручју 

једног управног округа на територији Републике 

Србије, који располаже природним потенцијалом 

71 

28 

Универзитет у Новом Саду 

Научни институт за прехрамбене 

технологије 

Нови Сад 

Стварање нових функционалних, прехранбених 

производа трансфером знања између научно-

истраживачких организација и малих произвођача 

хране 

71 

29 

Универзитет у Београду 

Пољопривредни факултет 

Земун 

Стварање нових функционалних, прехранбених 

производа трансфером знања између научно-

истраживачких организација и малих произвођача 

хране 

70 

30 
Институт за кукуруз 

Земун 

Унапређење контролисане биљне производње у 

циљу производње здравствено безбедне хране на 

подручју једног управног округа на територији 

Републике Србије 

70 

31 

Пољопривредна саветодавна 

стручна служба Неготин 

Неготин 

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 

69 

32 

Пољопривредна саветодавна 

стручна служба „Пољосавет“ доо 

Лозница 

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 

66 

33 

Пољопривредна саветодавна 

стручна служба Зрењанин 

Зрењанин 

Унапређење квалитета пољопривредног земљишта 

на подручју два управна округа на територији 

Републике Србије, кроз одређивање и праћење 

основних параметра плодности земљишта 

65 

34 

Пољопривредна саветодавна 

стручна служба Сремска 

Митровица 

Сремска Митровица 

Унапређење квалитета пољопривредног земљишта 

на подручју два управна округа на територији 

Републике Србије, кроз одређивање и праћење 

основних параметра плодности земљишта 

64 

35 

Пољопривредна саветодавна 

стручна служба Смедерево 

Смедерево 

Савремена производња расада поврћа као услов 

одрживе производње поврћа у Републици Србији 
63 



 

 

 

 

36 

Пољопривредна саветодавна 

стручна служба Бачка Топола 

Бачка Топола 

Утицај пандемије изазване COVID 19 вирусом на 

повећање прихода у руралном туризму 
61 

37 

Универзитет Ниш 

Пољопривредни факултет 

Крушевац 

Утицај климатских промена и процена ризика на 

одабраним породичним фармама за производњу 

млека у РС 

59 

38 

Универзитет Ниш 

Пољопривредни факултет 

Крушевац 

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 

59 

39 

Институт за примену науке у 

пољопривреди 

Београд 

Утицај климатских промена и процена ризика на 

одабраним породичним фармама за производњу 

млека у РС 

59 

40 

Центар за стрна жита и развој 

села д.о.о. 

Крагујевац 

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 

59 

41 

Универзитет у Београду 

Пољопривредни факултет 

Земун 

Утицај климатских промена и процена ризика на 

одабраним породичним фармама за производњу 

млека у РС 

56 

42 

Универзитет Ниш 

Пољопривредни факултет 

Крушевац 

Утицај пандемије изазване COVID 19 вирусом на 

повећање прихода у руралном туризму 
56 

43 

Универзитет у Новом Саду 

Пољопривредни факултет 

Нови Сад 

Унапређење контролисане биљне производње у 

циљу производње здравствено безбедне хране на 

подручју једног управног округа на територији 

Републике Србије 

56 

44 

Универзитет у Београду 

Пољопривредни факултет 

Земун 

Утврђивање потенцијала и начина одрживог 

коришћења самониклих воћних врста са аспекта 

диверзификације економске делатности 

становништва рурлних подручја 

55 


