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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за аграрна плаћања 

Број: 680-00-00027/2016-02 

Датум:04.07.2016. године 

Б е о г р а д 

 

     На основу члана 30. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 

79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 15. Конкурса за расподелу подстицаја за 

спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у области 

пољопривреде и руралног развоја ради унапређења стручног знања пољопривредних 

произвођача објављеног на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања - 

www.uap.gov.rs дана 06.06.2016. године, као и Извештаја Комисије за утврђивање 

испуњености услова за остваривање права на подстицаје за спровођење 

научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у области пољопривреде и 

руралног развоја ради унапређења стручног знања пољопривредних произвођача број 

111-00-7-1/2016-03 од 09.06.2016. године, директор Управе за аграрна плаћања доноси 

следеће, 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     I  УСВАЈА СЕ следећа ранг листа најбоље рангираних пројеката у оквиру 

пројектних тема за 2016. годину, поднетих у складу са Конкурсом за расподелу 

подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у 

области пољопривреде и руралног развоја ради унапређења стручног знања 

пољопривредних произвођача објављеног на званичној интернет страници Управе за 

аграрна плаћања - www.uap.gov.rs дана 06.06.2016. године, утврђена Извештајем 

Комисије за утврђивање испуњености услова за остваривање права на подстицаје за 

спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у области 

пољопривреде и руралног развоја ради унапређења стручног знања пољопривредних 

произвођача број 111-00-7-1/2016-03 од 09.06.2016. године: 

 

Тема 1: Зоохигијенске и зоопрофилактичке мере у циљу побољшања услова узгоја 

домаћих животиња и унапређења квалитета анималних производа;  
Назив институције подносиоца пријаве на Конкурс: Пољопривредни факултет Земун; 

Наслов пројекта: Хигијена муже крава у лактацији, коришћење затворених система за 

транспорт млека и уређаја за хлађење; 

Број захтева: 680-00-5/2016-02 

 

Тема 2: Унапређење узгоја домаћих животиња на малим пољопривредним 

газдинствима у брдско-планинским пределима у области органске производње; 

Назив институције подносиоца пријаве на Конкурс: Пољопривредни факултет Лешак; 
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Наслов пројекта: Унапређење узгоја домаћих животиња на малим пољопривредним 

газдинствима у брдско планинским пределима у области органске производње; 

Број захтева: 680-00-22/2016-02 

 

Тема 3: Примена савремених агротехничких мера у биљној пољопривредној 

производњи; 

Назив институције подносиоца пријаве на Конкурс: Институт за крмно биље 

Крушевац;  

Наслов пројекта: Подизање нивоа стручног знања пољопривредних произвођача у 

примени савремених агротехничких мера у биљној производњи на ораницама и 

травњацима брдских и планинских подручја Републике Србије;  

Број захтева: 680-00-18/2016-02 

 

Тема 4: Стање и одлике регионалне ерозије водом шумског и пољопривредног 

земљишта - узроци, последице и антиерозионе мере;  

Назив институције подносиоца пријаве на Конкурс: Институт за шумарство Београд;  

Наслов пројекта: Стање и одлике регионалне ерозије водом шумског и 

пољопривредног земљишта-узроци, последице и антиерозивне мере; 

Број захтева: 680-00-14/2016-02 

 

Тема 5: Развијање метода истраживања резистентности штетних организама; 

Назив институције подносиоца пријаве на Конкурс: Пољопривредни факултет Нови 

Сад;  

Наслов пројекта: Развијање метода истраживања резистентности штетних организама;  

Број захтева: 680-00-4/2016-02 

 

Тема 6: Унапређење финансијских знања и евиденције на пољопривредним 

газдинствима;  

Назив институције подносиоца пријаве на Конкурс: Институт за економику 

пољопривреде Београд;  

Наслов пројекта: Унапређење финансијских знања и евиденције на пољопривредним 

газдинствима,  

Број захтева: 680-00-15/2016-02 

 

Тема 8: Развој модела за анализу ефеката мера аграрне политике и унапређење 

система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима;  

Назив институције подносиоца пријаве на Конкурс: Економски факултет Београд; 

Наслов пројекта: Развој модела за анализу ефеката мера аграрне политике и 

унапређење система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима;  

Број захтева: 680-00-6/2016-02 

 

     II    Утврђује се да за пројектне теме - Тема 7: Унапређење тржишта и трговања 

анималним производима и Тема 9: Коришћење биомасе за производњу биогаса и 

енергије; није било пријава на Конкурс. 

 

     III   Пријаве за пројекте из става 1. диспозитива овог решења биће предмет 

подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у 

области пољопривреде и руралног развоја ради унапређења стручног знања 

пољопривредних произвођача. 
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     IV    ОБЈАВИТИ ово решење на званичном сајту Управе за аграрна плаћања -

www.uap.gov.rs.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

     Одредбама члана 5. Правилника о коришћењу подстицаја за спровођење 

научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди кроз 

унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета („Сл. гласник РС“, бр. 

49/2015 и 36/2016) прописано је да се подстицаји из члана 1. став 2. тачка 1) овог 

правилника расподељују конкурсом који за сваку календарску годину расписује 

министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), као 

и да се конкурсом из става 1. овог члана за сваку календарску годину нарочито 

утврђују теме научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката, услови за 

њихово извођење, очекивани резултати пројекта и начин њихове дисиминације, 

преглед прихватљивих трошкова, садржина пројекта, документација коју 

заинтересована лица подносе како би доказала испуњеност услова за остваривање 

права на подстицаје, начин и критеријуме за оцењивање пројеката. 

     Управа за аграрна плаћања је дана 06.06.2016. године на званичној интернет 

страници Управе за аграрна плаћања - www.uap.gov.rs, расписала Конкурс за расподелу 

подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у 

области пољопривреде и руралног развоја ради унапређења стручног знања 

пољопривредних произвођача (у даљем тексту: Конкурс), утврђених Правилником, 

који се односе на подршку пројектима унапређења на теме: 

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

животиња и унапређења квалитета анималних производа; 

2) Унапређење узгоја домаћих животиња на малим пољопривредним газдинствима у 

брдско-планинским пределима у области органске производње; 

3) Примена савремених агротехничких мера у биљној пољопривредној производњи; 

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

узроци, последице и антиерозионе мере; 

5) Развијање метода истраживања резистентности штетних организама; 

6) Унапређење финансијских знања и евиденције на пољопривредним газдинствима; 

7) Унапређење тржишта и трговања анималним производима; 

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

рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима; 

9) Коришћење биомасе за производњу биогаса и енергије. 

     Члан 6. Правилника прописује да испуњеност услова за доделу подстицаја из члана 

1. став 2. тачка 1) овог правилника утврђује комисија коју образује министар надлежан 

за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар), као и да комисија из става 1. 

овог члана разматра пријаве на конкурс, врши оцењивање пројеката по утврђеним 

критеријумима, даје предлог директору Управе за аграрна плаћања за доделу 

подстицаја из члана 1. став 2. тачка 1) овог правилника и оцењује извештаје о 

реализацији пројеката.  

     Члан 15. Конкурса предвиђа да решење о пријавама које ће бити предмет 

подстицаја, као и о износу подстицаја доноси директор Управе за аграрна плаћања, као 

и да се решење објављује на званичном сајту Управе www.uap.gov.rs 

     Члан 16. Конкурса предвиђа да се против решења директора Управе може поднети 

приговор министру, који без обзира на начин слања, мора бити примљен у Управу 

најкасније у року од 8 дана од дана објављивања решења на сајту Управе, при чему рок 

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


4 

 

за доставу почиње тећи наредног дана од дана објављивања на сајту, као и да је одлука 

донета по поднетом приговору коначна. 

       Извештајем Комисије за утврђивање испуњености услова за остваривање права на 

подстицаје за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у 

области пољопривреде и руралног развоја ради унапређења стручног знања 

пољопривредних произвођача број 111-00-7-1/2016-03 од 09.06.2016. године, у даљем 

тексту: Комисија, утврђена је ранг листа најбоље рангираних пројеката у оквиру 

пројектних тема Конкурса.  

      Како је из извештаја Комисије утврђено да за пројектне теме - Тема 7: Унапређење 

тржишта и трговања анималним производима и Тема 9: Коришћење биомасе за 

производњу биогаса и енергије; није било пријава на Конкурс, то је ово утврђено у 

ставу 2. диспозитива овог решења. 

      С обзиром на наведено, а сходно одредбама члана 6. Правилника и члана 15. 

Конкурса, у ставу 1. диспозитива овог решења усвојена је ранг листа најбоље 

рангираних пројеката у оквиру пројектних тема за које су поднете пријаве на Конкурс, 

док је у ставу 3. одлучено да наведене пријаве за пројекте из става 1. диспозитива овог 

решења буду предмет подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и 

иновативних пројеката у области пољопривреде и руралног развоја ради унапређења 

стручног знања пољопривредних произвођача, односно да се ови подстицаји доделе 

подносиоцима пријава утврђеним у става 1. диспозитива овог решења. 

      Сходно члану 15. Конкурса, у ставу 4. овог решења наложено је објављивање истог 

на званичном сајту Управе за аграрна плаћања www.uap.gov.rs. 

      Имајући у виду све наведено, то је сходно одредбама члана 30. став 2. Закона о 

државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 15. 

Конкурса, као и Извештаја Комисије, одлучено као у диспозитиву. 

 

 

Упутство о правном средству:  

 

           Против овог решења, може се поднети приговор Министру пољопривреде и 

заштите животне средине, на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине - Управа за аграрна плаћања, Булевар Краља Александра бр. 84, 11050 

Београд, а који без обзира на начин слања, мора бити примљен у Управу најкасније у 

року од 8 дана од дана објављивања решења на сајту Управе, при чему рок за доставу 

почиње тећи наредног дана од дана објављивања на сајту. 

 

                                             
 В.Д. ДИРЕКТОР 

  

Доставити: Жарко Радат 

1. комисији   

2. одсеку   

3.финансијама 

4. архиви 

 

  

  

 

 


