
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 2020. 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 119-01-

102/2/2020-09 од 01.07.2020. године, објављује се ранг листа најбоље рангираних 

пројеката у оквиру пројектних тема Конкурса  

 

р. 

бр. 

Подносилац пријаве Назив теме Број 

остварених 

бодова 

1 Пољопривредна 

саветодавна и стручна 

служба Шабац доо - 

Шабац 

Унапређење  генетичких ресурса у 

Републици Србији кроз успостављање 

и одржавање огледа са аутохтоним 

расама живине чеме ће се утицати на 

њихову заштиту у смислу повећања 

броја одгајивача и броја јединки 

угрожених аутохтонох раса живине 

79 

2 Пољопривредна стручна 

служба Врбас доо - Врбас 

Расположиви потенцијали жетвених 

остатака за производњу биоенергије 

на територији  општина: Бечеј, 

Србоборан, Кула и Врбас 

69 

3 Пољопривредна стручна 

служба „Пољопривредна 

станица“ ДОО - Нови Сад 

Креирање јединственог бренда 

српских вина и ракија кроз 

унапређење трансфера знања и 

технологија између научно-

истраживачких институција и 

произвођача вина и ракија 

69 

4 Пољопривредна стручна 

служба „Пољопривредна 

станица“ доо – Нови Сад 

Примењена агротехничка испитивања 

усмерена на повећање активног 

приноса првог квалитета зрна соје као 

одговр на климатске промене 

агроеколошких услова производње 

68 

5 Институт за економику 

пољопривреде – Београд 

Унапређење агротехничке мере 

наводњавања: Примена иновативних 

технологија у функцији одрживог 

руралног развоја Србије 

67 

6 Пољопривредна стручна 

служба Бачка Топола доо 

– Бачка Топола 

Јачање капацитета сектора 

производње ракија кроз едукацију, 

промоцију и побољшање видљивости 

и препознатљивости српских ракија на 

домаћем и међународном тржишту 

64 



7 Факултет за менаџмент – 

Сремски Карловци 

Креирање успешних агроекономских 

модела у воћарској, повртарској и 

сточарској производњи 

62 

8 Институт за економику 

пољопривреде – Београд 

Примена нових технологија у циљу 

паметног управљања процесом гајења 

поврћа у заштићеном простору 

62 

9 Институт за воћарство – 

Чачак 

Унапређење производње малине у 

Србији кроз повећање капацитета 

матичних засада за производњу 

сертификованих садница 

61 

10 Пољопривредна 

саветодавна и стручна 

служба Смедерево доо - 

Смедерево 

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 

55 

11 Факултет за менаџмент – 

Сремски Карловци 

Унапређење квалитета живота у 

руралним подручјима кроз развој 

спорта на селу у циљу његовог социо-

економског развоја 

55 

12 БИОСЕНС Институт – 

Нови Сад 

Оптимизација места узорковања и 

броја узорака земљишта на основу 

обраде сателитских снимака парцеле и 

зонирања у циљу смањења трошкова 

53 

13 Факултет за економију и 

инжењерски менаџмент – 

Нови Сад 

Подизање капацитета винарског 

сектора јачањем националног бренда 

српских вина кроз едукацију и 

нформисање произвођача и потрошача 

53 

14 Институт за воћарство – 

Чачак 

Инвентаризација, колекционисање, 

евалуација и очување аутохтоних 

генотипова јабучастих и коштичавих 

врста воћака у Републици Србији у 

циљу одрживог коришћења 

генетичких ресурса 

52 

15 Универзитет у Новом 

Саду, Технолошки 

факултет – Нови Сад 

Могућности унапређења примарне 

органске производње путем прераде и 

стварања додатне вредности у сектору 

млека, меса, воћа и поврћа 

51 

16 Универзитет у Београду, 

Биолошки факултет – 

Београд 

Проучавање генетских ресурса винове 

лозе у циљу унапређења аутохтоних 

сорти винове лозе 

51 



 

17 Пољопривредна 

саветодавна и стручна 

служба Крушевац доо - 

Крушевац 

Унапређење конкурентности сектора 

производње ракије кроз таргетирање 

циљних група и анализу производно 

економских карактеристика 

произвођача и потенцијала за развој 

сектора 

50 

18 Универзитет у Новом 

Саду, Технолошки 

факултет – Нови Сад 

Технолошки поступак валоризације 

споредних производа прераде 

житарица, шећерне репе, воћа и 

уљарица кроз развој кондиторско 

пекарских производа 

46 

19 БИОСЕНС Институт – 

Нови Сад 

Коришћење сателитских снимака 

током вегетационе сезоне у циљу 

визуализације варијације усева и 

развоја мапа за рационалну 

варијабилну прихрану азотом 

42 

20 Пољопривредна 

саветодавна и стручна 

служба Београд доо -  

Младеновац 

Подизање капацитета винарског 

сектора јачањем националног бренда 

српских вина кроз едукацију и 

нформисање произвођача и потрошача 

39 

21 Универзитет у 

Крагујевцу, Факултет за 

хотелијерство и туризам 

– Врњачка Бања 

Подизање капацитета винарског 

сектора јачањем националног бренда 

српских вина кроз едукацију и 

нформисање произвођача и потрошача 

37 

 

 

 


