
 
 

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 2020. 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 2020. 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) Технолошки поступак валоризације споредних производа прераде житарица, шећерне репе, 

воћа и уљарица кроз развој кондиторско пекарских производа;   

2) Могућности унапређења примарне органске производње путем прераде и стварања додатне 

вредности у сектору млека, меса, воћа и поврћа; 

3) Проучавање генетских ресурса винове лозе у циљу унапређења аутохтоних сорти винове 

лозе; 

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

едукацију и нформисање произвођача и потрошача; 

5) Креирање јединственог бренда српских вина и ракија кроз унапређење трансфера знања и 

технологија између научно-истраживачких институција и произвођача вина и ракија;  

6) Јачање капацитета сектора производње ракија кроз едукацију, промоцију и побољшање 

видљивости и препознатљивости српских ракија на домаћем и међународном тржишту; 

7) Унапређење конкурентности сектора производње ракије кроз таргетирање циљних група и 

анализу производно економских карактеристика произвођача и потенцијала за развој сектора;  

8) Унапређење производње малине у Србији кроз повећање капацитета матичних засада за 

производњу сертификованих садница; 

9) Инвентаризација, колекционисање, евалуација и очување аутохтоних генотипова јабучастих 

и коштичавих врста воћака у Републици Србији у циљу одрживог коришћења генетичких ресурса; 

10) Унапређење агротехничке мере наводњавања: Примена иновативних технологија у 

функцији одрживог руралног развоја Србије; 

11) Примена нових технологија у циљу паметног управљања процесом гајења поврћа у 

заштићеном простору; 

12) Расположиви потенцијали жетвених остатака за производњу биоенергије на територији 

општина: Бечеј, Србоборан, Кула и Врбас; 

13) Примењена агротехничка испитивања усмерена на повећање активног приноса првог 

квалитета зрна соје као одговр на климатске промене агроеколошких услова производње; 

14) Унапређење  генетичких ресурса у Републици Србији кроз успостављање и одржавање 

огледа са аутохтоним расама живине; 

15) Успостављање машинског прстена кроз постављање електронске сервис платформе у циљу 

лакшег и ефикаснијег организовања сарадње у набавци и коришћењу  пољопривредне механизације 



малих и средњих пољопривредних газдинстава; 

16) Креирање успешних агроекономских модела у воћарској, повртарској и сточарској 

производњи;  

17) Унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз развој спорта на селу у циљу 

његовог социо-економског развоја; 

 18) Оптимизација места узорковања и броја узорака земљишта на основу обраде сателитских 

снимака парцеле и зонирања у циљу смањења трошкова; 

19) Коришћење сателитских снимака током вегетационе сезоне у циљу визуализације 

варијације усева и развоја мапа за рационалну варијабилну прихрану азотом.  

 

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 2015-2019. 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 

123.000.000 динара (словима: стодвадесеттримилиона 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: Израду студије у штампаној и електронској форми са следећим сегментима: анализом 

постојећег асортимана споредних производа прехрамбене индустрије у сектору прераде сировина 

биљног порекла са становишта квантитета, хемијског и нутритивног састава са посебним фокусом 

на прераду житарица, шећерне репе, воћа и уљарица; предлогом начина стабилизације одабраних 

споредних производа у циљу бољег искоришћења и евентуално смањења укупног индутсријског 

отпада са потенцијалним негативним утицајем на животну средину; анализом утицаја укључивања 

одабраних споредних производа у сировински састав на квалитет пекарских и кондиторских 

производа – сензорска својства, нутритивна својства, трајност и здравствену безбедност финалних 

производа; израду модела технолошког поступка производње (оптимални сировински састав и 

параметри производње) прилагођеног појединим типовима пекарских и кондиторских производа 

нутритивно обогаћених споредним производима прехрамбене индустрије; Одржану промоцију 

резултата пројекта на научно-стручним скуповима везаним за специфичне гране прехрамбене 

индустрије – Традиционално саветовање кондиторске индустрије, Традиционално саветовање и 

Производња и прерада уљарица; Представљање резултата пројекта представницима кондиторске, 

млинско-пекарске и пивске индустрије и индустрије прераде уља и воћа кроз организовање и 

реализацију радионица и обука намењених заинтересованим лицима; Урађен извештај о реализацији 

свих активности са представљеним резултатима и анализама. 

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

обухватају: Израђену и публиковану студију „Могућности унапређења примарне органске 

производње путем прераде и стварања додатне вредности у сектору млека, меса, воћа и поврћа“; 

Креиран по један успешан модел за примарну органску производњу путем прераде и стварања 

додатне вредности у сектору млека, меса, воћа и поврћа и израђена агроекономска анализа 

успешности сваког од пољопривредних газдинства (кроз израду бизнис плана, анализу 

рентабилности пословања, анализу трошкова и цене коштања, анализу тржишта и анализу бруто 

марже); Одржану најмање једну обуку пољопривредних саветодаваца за најмање 35 полазника (по 

један саветодавац из сваке ПССС); Одржану обуку за најмање 100 пољопривредних произвођача; 

Дистрибуцију публиковане студије и комплетног извештаја са пројекта свим ПССС; Израђену и 

дистрибуирану брошуру, која је штампана на најмање четири стране у тиражу од најање 1000 

примерака; Урађен извештај о реализацији свих активности са представљеним резултатима и 

анализама. 

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

обухватају: Израђену евиденцију и каталогизацију целокупног генетског диверзитета винове лозе у 

Србији, са циљем да се издвоје специфични аутохтони генотипови; Израђену базу геномских 

података за потребе виноградрске науке и праксе; Израђену генетску и геномску типизацију 

аутохтоних сорти винове лозе у Србији ради утврђивање њиховог аутентичног порекла и педигреа; 

Постављену научну основу за развој аутентичних вина Србије; Извршену детерминацију 

историјског развоја винарства у Србији; Одржана најмање два скупа са по најмање 30 учесника 

(пољопривредних саветодаваца и представника удружења виноградара и винара у Србији); 

Дистрибуцију каталога аутохтоних сорти винове лозе у Србији и комплетног извештаја са пројекта 

свим ПССС; Израђену и дистрибуирану брошуру, која је штампана на најмање четири стране у 

тиражу од најање 1000 примерака; Урађен извештај о реализацији свих активности са 

представљеним резултатима и анализама. 

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

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

оглашавањем путем друштвених мрежа; Израђен сајт (портал) савеза винара и виноградара 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) пружио 



својеврстан сервис винарима и виноградарима; Успостављену on-line продавницу вина у циљу 

унапређења кратких ланаца продаје; Израђену брошуру у 500 примерака „Српска вина“ која 

обједињује инфорамцијаме о 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; Израђен бизнис модел за произвођаче грожђа и вина: 

„Технолошко – организациони модели у производњи грожђа и вина у функцији одрживог развоја 

сектора производње грожђа и вина“; Презентовање резултата пројекта кроз организовање најмање 4 

радионице; Урађен извештај о реализацији свих активности са представљеним резултатима и 

анализама. 

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

обухватају: Дефинисане стандардне параметаре квалитета шире и вина Прокупац, као и ракија  

произведених од шљиве великог броја произвођача; Утврђенe специфичне карактеристике сировина 

за производњу вина Прокупац у циљу дефинисања хемијског састава и ароматског потенцијала 

грожђа сорте Прокупац; Дефинисане испарљиве компоненте које учествују у формирању ароме 

вина Прокупац и ракија шљивовица; Издвојена заједничка и карактеристична једињења која су 

носиоци ароматског профила вина Прокупац и ракија шљивовица; Дефинисане карактеристичне 

сензорне особине које одговарају највећем броју анализираних вина Прокупац и ракија шљивовица; 

Дефинисан модел чаше најпогодније за дегустацију вина Прокупац како би се максимално изразили 

и нагласили арома и укус овог вина; Организовану презентацију пројекта и резултата са фокусом на 

промоцију и популаризацију српских вина и ракија кроз одржавање најмање три скупа за најмање 15 

учесника (заинтересовани винари и виноградари, произвођачи ракија, потрошачи, представници 

Министарства пољопривреде, факултета, института и други заинтересовани); Представљен 

одабрани модел чаше најпогоднији за дегустацију вина Прокупац; Презентован део резултата 

пројекта на најмање једном научном скупу од националног или међународног значаја; Урађен 

извештај о реализацији свих активности са представљеним резултатима и анализама. 

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

обухватају: Формирану базу података засновану на интернет платформи која ће садржати 

информације о свим регистрованим произвођачима ракије, који су чланови Савеза произвођача 

ракије Србије са могућносшћу презентовања сваког члана Савеза; Сачињену обједињену базу 

прописа који се односе на област прозводње ракије, укључујући и све актуелне подстицајне мере 

намењене за помоћ овом сектору; Израђен сајт Савеза; Одржан стручни семинар из области 

технологије производње воћних ракија за најмање 20 полазника; Израђен приручник из области 

производње воћних ракија у 500 примерака; Одржану ракијску радионицу и професионалне 

дегустације за најмање 20 полазника, са циљем едукације произвођача, унапређење културе 

одговорног конзумирања ракије и развој ракијске културе код потрошача; Израђену брошуру о 

култури и начину конзумирања ракије као и о препорукама слагања хране и ракија у 500 примерака; 

Организовану манифестацију „Српска ракија“ са циљем промоције ракије као националног бренда 

са учешћем најмање 30 заинтересованих, а у оквиру које ће бити одржано сензорно оцењивање 

воћних ракија са тржишта од стране експертске оцењивачке комисије са циљем формирања слике 

тренутног стања квалитета воћних ракија присутних на тржишту; Урађен извештај о реализацији 

свих активности са представљеним резултатима и анализама.  

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

обухватају: Израђену студију са синтетизованим главним индикаторима тренутног стања у сектору 

производње воћа и ракије у Србији (број произвођача, структура, регионална заступљеност 

дестилерија, производни капацитети, обим производње, економска величина, ризици у производњи, 

основне карактеристике сектора, сортимент и сировинска база као предуслов квалитета производа, а 

самим тим и географског порекла, заступљеност аутохтоних сорти); Израђену SWOT анализу у 

сектору производње ракије; Урађену анализу постојећих технолошко-производних капацитета 

дестилерија и дефинисане типове произвођача ракије са главним карактеристикама (стандарди и 

технологија производње, предуслови квалитета ракије, капацитет и структура дестилерија, врста и 

начин прибављања сировинске базе, регионална заступљеност произвођача ракије, производни 

асортиман, складишни капацитети, дегустационе сале); Израђене производно-економске моделе 



који треба да буду у функцији јачања конкурентности сектора производње ракије (обим производње, 

структура производње, примењена технологија производње, степен интеграције и диверзификације 

производње); Израђен Маркетинг план у сектору производње и дистрибуције ракије; Дефинисане 

средњерочне и дугорочне планове унапређења трансфера знања ка прозвођачима ракије и јачање 

бренда српске ракије кроз промотивне активности; Израђен предлог за унапређење националне 

шеме подстицаја и заштите географског порекла; Израђен имплементациони план; Промоцију 

резултата пројекта кроз организовање 6 скупова са најмање 15 учесника по скупу; Израђену и 

дистрибуирану брошуру, која је штампана на најмање четири стране у тиражу од најање најмање  

500 примерака; Урађен извештај о реализацији свих активности са представљеним резултатима и 

анализама. 

 Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за подстицај из члана 1. став 1. тачке 8) 

обухватају: Постављање и извођење огледа са производњом садница малине сертификоване 

категорије уз примену и испитивање микробиолошких ђубрива (микоризног инокулума Glomus 

intraradices и G. mosseae) на развој кореновог система и пораст матичних биљака малине сорти 

‘Willamette’ и ‘Meeker’; Израђену и публиковану студију „Унапређење производње малине у Србији 

кроз повећање капацитета матичних засада за производњу сертификованих садница“; Израђену и 

дистрибуирану брошуру, која је штампана на најмање четири стране у тиражу од најање најмање 

1000 примерака о значају производње и коришћењу сертификованог садног материјала малине са 

препорукама за примену мера при формирању матичних засада малине сорти ‘Willamette’ и 

‘Meeker’; Одржану обуку саветодаваца из 10 ПССС Србије; Промоцију резултата пројекта кроз 

организовање скупа са најмање 30 учесника; Урађен извештај о реализацији свих активности са 

представљеним резултатима и анализама. 

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

обухватају: Пописани аутохтони генотипови јабучастих и коштичавих врста воћака (најмање 10 

генотипова по врсти воћака); Формиране in situ колекције аутохтоних генотипова јабучастих и 

коштичавих врста воћака; Урађену прелиминарну евалуацију биолошких и агрономских особина in 

situ колекционисаних генотипова; Израђен план и спроведене припремне активности за заснивање 

ex sиtu колекција генотипова издвојених на основу пожељних биолошких и агрономских особина; 

Одржану промоцију и представљање пројекта кроз организовање најмање два скупа за најмање 20 

учесника; Одржане најмање две трибине/радионице са циљем подизања јавне свести о значају 

очувања и одрживог коришћења генетичких ресурса воћака за најмање 20 саветодаваца из најмање 

10 ПССС са територије Републике Србије; Израђену и дистрибуирану брошуру, која је штампана на 

најмање четири стране у тиражу од најање 1000 примерака са резултатима пројекта; Урађен 

извештај о реализацији свих активности са представљеним резултатима и анализама. 

 Очекивани резултати и начин њихове дисеминације за из члана 1. став 1. тачке 10) 

обухватају: Извођење огледа са иновативним начином подповршинског капиларног наводњавања у 

једној пољопривредној средњој школи на територији Републике Србије у циљу примене зелених 

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; Одржану промоцију о могућностима коришћења ове технологије и 

представљање пројекта организовањем најмање два скупа за најмање 30 учесника; Урађену анализу 

предности и недостатака широке примене ове технологија у пољопривредном сектору; Урађен 

извештај о реализацији свих пројектних активности са представљеним резултатима и анализама. 

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

обухватају: Израђену студију „Примена нових технологија у циљу паметног управљања процесом 

гајења поврћа у заштићеном простору“; Одржану најмање једну обуку саветодаваца из најмање 10 

ПССС са територије Централне Србије и из 5 ПССС са територије АП Војводине тако да број 

обучених саветодаваца не буде мањи од 30; Одржану промоцију и представљање пројекта кроз 

организовање најмање три скупа са по најмање 30 учесника; Дистрибуцију израђене студије свим 

ПССС и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде; Дистрибуцију едукационог 

материјала, брошуре која је штампана на најмање четири стране у тиражу од најмање 500 

примерака; Урађен извештај о реализацији свих активности са представљеним резултатима и 

анализама. 

 



 Очекивани резултати и начин њихове дисиминације обухватају за подстицај из члана 1. став 

1. тачке 12) обухватају: Израђену методологију за прикупљање података о расположивом 

потенцијалу жетвених остатака за производњу биоенргије на територији општина: Бечеј, Србоборан, 

Кула и Врбас; Сачињену базу података површина са подручја са значајним потенцијалом жетвених 

остатака; Израђену и публиковану студију са мапама „Карте раположивог потеницијала жетвених 

остатака на територији општина: Бечеј, Србоборан, Кула и Врбас“; Дистрибуцију израђене студије 

свим ПССС и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и општинама које је студија 

обухватила; Промоцију добијених резултата путем портала ПССС-а и друштвених мрежа;  

Промоцију добијених резултата на Семинару ПССС и организовањем најмање два скупа са по 

најмање 30 учесника;  Дистрибуцију едукационог материјала, брошуре која је штампана на најмање 

четири стране у тиражу од најмање 500 примерака. Урађен извештај о реализацији свих пројектних 

активности са представљеним резултатима и анализама. 

Очекивани резултати и начин њихове дисиминације обухватају за подстицај из члана 1. став 1. 

тачке 13) обухватају: Предлог нових агротехничких решења за повећање активног прноса првог 

квалитета зрна соје као одговр на климатске промене израђен на основу истраживања, јавних и 

стручних расправа и организованих стручних округлих столова; Одржану најмање једну обуку на 

тему нових агротехничких решења за повећање активног прноса првог квалитета зрна соје као 

одговор на климатске промене за најмање 35 пољопривредних саветодаваца (по један саветодавац из 

сваке ПССС); Одржану промоцију и представљање резултата пројекта кроз организовање најмање 

једног скупа са најмање 30 учесника; Израђену и дистрибуирану брошуру, која је штампана на 

најмање четири стране у тиражу од најање 1000 примерака; Урађен извештај о реализацији свих 

активности са представљеним резултатима и анализама. 

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

обухватају: Успостављање огледа са аутохтоним расама живине (банатски голошијан, сомборска 

капорка, сврљишка кокош и/или косовкси певач) који подразумева заснивање јата набавком од 20-

50 једномесечних пилића аутохтоних раса живине код најамње 1000 пољопривредних произвођача 

који учествују у огледу и који су уписани у Регистар одгајивача аутохтоних раса домаћих 

животиња; Урађена анализа предности и недостатака узгајања аутохтоних раса живине у 

пољопривредном сектору; Израђено упутство за унапређење технологије гајења аутохтоних раса 

живине (банатски голошијан, сомборска капорка, сврљишка кокош и/или косовкси певач), 

штампано на најмање четири стране у тиражу од 1000 примерака; Одржана промоција резултата 

пројекта са акцентом на могућностима унапређења гајења аутохтонох раса живине кроз 

организовање најмање два скупа за најмање 30 пољопривредних произвођача; Урађен извештај о 

реализацији свих активности са представљеним резултатима и анализама. 

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

обухватају: Успостављање е-сервис платформе Машински прстен за организовање закупа локалних 

машинских прстенова пољопривредне механизације малих и средњих пољопривредних газдинстава  

која би омогућила постављање индивидуалног профила сваког пољопривредног газдинства са 

својом механизацијом, односно информацијама о месту и врсти радова за коју је механизација 

предвиђена као и информацијама о календарској расположивости сваке индивидуалне машине и о 

цени њеног закупа;  Присутност на платформи у прва три месеца од пуштања у рад: 100 

расположивих машина, 500 регистрованих корисника и 50 уговорених сарадњи; Одржану најмање 

једну обуку саветодаваца за коришћење платформе за најмање 35 полазника (по један саветодавац 

из сваке ПССС); Одржану промоцију и представљање резултата пројекта кроз организовање 

најмање једног скупа са најмање 30 учесника; Израђену и дистрибуирану брошуру, која је штампана 

на најмање четири стране у тиражу од најање 1000 примерака; Урађен извештај о реализацији свих 

активности са представљеним резултатима и анализама. 

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

обухватају: Креиран по један успешан модел у воћарској, повртарској и сточарској производњи и 

израђена агроекономска анализа успешности сваког од пољопривредних газдинства (кроз израду 

бизнис плана, анализу рентабилности пословања, анализу трошкова и цене коштања, анализу 

тржишта и анализу бруто марже); Одржану најмање једну обуку саветодаваца за најмање 35 

полазника (по један саветодавац из сваке ПССС); Одржану промоцију и представљање пројекта кроз 

организовање најмање два скупа за најмање 30 учесника; Израђену и дистрибуирану брошуру, која 



је штампана на најмање четири стране у тиражу од најање 1000 примерака; Урађен извештај о 

реализацији свих активности са представљеним резултатима и анализама. 

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

обухватају: Израђену и публиковану студију „Унапређење омладинског спорта у руралним 

подручјима у циљу унапређења квалитета живота“; Дистрибуцију публиковане студије свим ПССС 

и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде; Одржану промоцију и представљање 

пројекта организовањем најмање два скупа за најмање 30 учесника; Израђену и дистрибуирану 

брошура, која је штампана на најмање четири стране у тиражу од најање 1000 примерака; Урађен 

извештај о реализацији свих активности са представљеним резултатима и анализама. 

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

обухватају: Развијено софтверско решење за реализацију узорковања земљишта којe подразумева 

обраду сателитских снимака и развој алгоритама за зонирање парцеле на основу голог земљишта 

и/или земљишта под усевом, које ће омогућити генерисање оптималног броја узорака и њиховог 

распореда на парцели као и помоћ при самом навођењу приликом узимању узорака; Израђено 

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

стране у тиражу од 500 примерака; Одржану промоцију о могућностима коришћења сателитске 

технологије и представљање пројекта организовањем скупа за најмање 30 учесника; Урађен 

извештај о реализацији свих активности са представљеним резултатима и анализама. 

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

обухватају: Развијено софтверско решење којe подразумева обраду сателитских снимака током 

вегетационе сезоне у циљу визуализације варијације озимих и јарих усева;  Развој NDVI мапа на 

основу којих ће бити формиране нове мапе препоруке варијабилне прихране азотом; Израђено 

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

стране у тиражу од 500 примерака; Одржану промоцију о могућностима коришћења сателитске 

технологије у циљу препоруке варијабилне прихране азотом и представљање пројекта 

организовањем скупа за најмање 30 учесника; Урађен извештај о реализацији свих активности са 

представљеним резултатима и анализама. 

 

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 

2015-2019. 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 1 бодом 

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 

 

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 и Комисија за сваку појединачну пројектну тему из члана 1. став 1. овог 

Конкурса формира посебну ранг листу подносиоца пријава. 

 Подстицаји се додељују подносиоцу пријаве који је најбоље рангиран у оквиру сваке 

пројектне теме а до расположивости буџета. 

 Подстицаји се могу доделити и подносиоцу пријаве који је рангиран по висини бодова испод 

најбоље рангираног пројекти  уколико има преосталих средстава.  

 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 2020. 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 посебну ранг листу пројеката за сваку од пројектних тема и даје предлог 

директору Управе за доделу подстицаја најбоље рангираном пројекту у оквиру пројектне теме. 

 

 

Члан 15. 

 

 На предлог Комисије, подносиоцима пријава са најбоље рангираним пројектима у оквиру 

пројектне теме, 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. 
 

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


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 2020. 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 

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)  

 

 

 

 
 

 

 

  

 


