
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
„Регионална развојна агенција Бачка“ доо Нови Сад 

Дана: 25.6.2018. године 
Нови Сад 

 

 
На основу члана 1 Уговора 401-00-459-1/2016-08 закљученог  између 

Република Србија-Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Регионална 

развојна агенција Бачка доо Нови Сад о додели бесповратних средстава, којим се 
одобрава суфинансирање пројекта „Регионални бренд Бачке – Бренд Бачке 3“ (у 
даљем тексту Пројекат) Директор, доноси: 

 
ПРАВИЛНИК 

О СПРОВОЂЕЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ОЗНАКЕ 

БРЕНДА  БАЧКЕ  
 
 

 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Овим Правилником прописује се начин спровођења Конкурса за доделу права 

на коришћење ознаке Бренда Бачке (у даљем тексту Ознака) и излагање производа 
на интернет порталу, корисници Ознаке, обавезна документација, поступак 
додељивања Ознаке, поступање са непотпуним пријавама, критеријуми за доделу 

права на коришћење ознаке, закључивање уговора са корисницима права на 
коришћење Ознаке, обавезе корисника права на коришћење Ознаке и друга питања 
од значаја за реализацију Конкурса за доделу права на коришћење ознаке Бренда 

Бачке који расписује Регионална развојна агенција Бачка (у даљем тексту Агенција). 
 

 

 
НАМЕНА ОЗНАКЕ РЕГИОНАЛНОГ БРЕНДА БАЧКЕ 
 

Члан 2. 
 

Намена ознаке Бренда Бачке је да означи производе/услуге који су 

произведени/пружене у руралним подручјима на територији општина и градова 
оснивача Агенције (Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Тител, 

Србобран, Врбас, Кула, Сремски Карловци, Бечеј, Нови Сад, Темерин, Апатин, Сомбор 
и Оџаци), а имају позитиван утицај на развој руралних средина у којима су 
произведени. 

 
Кандидат за корисника Ознаке може поднети само једну пријаву по Конкурсу, за 
један или више производа. 

 
Ознака Бренда Бачке, која се додељује по Конкурсу, не може се користити за 
производе који нису пријављени на истом конкурсу и којима није одобрено 

право на коришћење Ознаке. 
 
 

 
 



КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ОЗНАКЕ БРЕНДА БАЧКЕ 

Члан 3. 
 

Конкурс се објављује на веб сајту Агенције www.rda-backa.rs.  
 
 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 
 

Члан 4. 

Право учешћа на Конкурсу имаjу: 
 

- Пољопривредна газдинства регистрована код Управе за трезор за производњу меда, 

млечних и месних прерађевина  
-Предузетници регистровани код Агенције за привредне регистре за призводњу хране 
и пића 

 -Регистроване предузетничке радње за бављење старим занатима1 које имају 
седиште у руралним срединама 
-Задруге регистроване за производњу меда, млечних и месних прерађевина 

- Правна лица регистрована код Агенције за привредне регистре за призводњу хране, 
меда, вина, ракије, сира, кајмака и месних прерађевина 
-Удружења грађана (удружења жена, еколошка и удружења за заштиту животне 

средине, удружења младих и омладинске организације, удружења пољопривредних 
произвођача, удружења занатлија) која реализују своје активности у руралним 
подручјима, а за једну од активности имају организовање традиционалне сеоске 

манифестације која се континуирано одржава најмање 3 године 

-Угоститељски-туристички објекти са седиштем у  руралним крајевима 

-Регистрована сеоско-туристичка домаћинства  

-Рекреативни и конгресни центри са седиштем у руралним крајевима 

 

Образац пријаве у електронском облику доступан је на веб страници 
Регионалне развојне агенције Бачка www.rda-backa.rs и на веб страници Бренда 
Бачке www.brendbacke.rs  

 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Члан 5. 

 

1. Електронски попуњен образац пријаве са обавезним потписом, а за правна лица и 
печатом подносиоца,  
2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за физичко лице или 

овлашћеног лица у правном лицу,  
3. Фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинстава за 2016. годину, које 
издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима и друга 

страна извода са подацима о површинама и производњи), 
4.  За регистровано сеоско-туристичка домаћинства потребно је доставити фотокопију 
Решења о категоризацији које издаје надлежна управа јединице локалне самоуправе 

на чијој територији је домаћинство регистровано, 
5. За правна лица фотокопија извода из Агенције за привредне регистре и потврде о 
пореском идентификационом броју, 

6. За земљорадничке задруге фотокопија извода из Регистра пољопривредних 
газдинстава које издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним 

                                                 
1 Правилник о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће 

радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата, „Сл. гласник РС“, 

бр. 56/2012 

http://www.rda-backa.rs/
http://www.rda-backa.rs/
http://www.brendbacke.rs/


подацима и друга страна извода са подацима о површинама и производњом) за 

најмање 5 задругара који су уписани у Регистар и налазе се у активном статусу,  
7. Сви учесници Конкурса било да су физичка или правна лица морају имати 

пребивалиште/седиште на територији општина и градова оснивача Регионалне 
развојне Агенције Бачка (Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, 
Тител, Србобран, Врбас, Кула, Сремски Карловци, Бечеј, Нови Сад, Темерин, Апатин, 

Сомбор и Оџаци), 
8. Сви учесници Конкурса било да су физичка или правна лица, а ако је активност 
којом конкуришу производња хране дужни су да доставе фотокопију Решења Управе 

за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине о одобреном 
објекту за производњу. 

 

ПОСТУПАЊЕ СА НЕПОТПУНИМ ПРИЈАВАМА 
 
 

Члан 6. 
 

Комисија неће узимати у разматрања пријаве: 

- поднете од лица која немају право да учествују на Конкурсу, 
- које су непотпуне, 
- које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом. 

 
Резултати Конкурса биће објављени на веб страници Регионалне развојне 

агенције Бачка www.rda-backa.rs и на веб страници Бренда Бачке www.brendbacke.rs  

 
 
 

ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ОЗНАКЕ РЕГИОНАЛНОГ 
БРЕНДА  БАЧКЕ 

 

Члан 7. 
 

Директор Решењем образује Комисију за разматрање пријава на Конкурс. 

Комисија има обавезу да по затварању Конкурса разматра пријаве и о томе сачини 
Записник на основу критеријума утврђених Правилником. 
Одлуку о додели ознаке доноси Директор на основу записника Комисије. Агенција 

задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију и да 
овлашћено лице Агенције изврши контролу реализације предмета Уговора. 
 

 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ОЗНАКЕ РЕГИОНАЛНОГ 

БРЕНДА  БАЧКЕ 
 

Члан 9. 

 
Комисија доноси Одлуку на основу поднете документације, основних и специфичних 
критеријума и бодова прописаних овим чланом: 

 
*ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ:  

РУРАЛНОСТ 

 
• Произвођач  има седиште и/или производни погон у руралној средини2 

                                                 
2 Руралност се одређује према дефиницији међународне Организације за економску сарадњу и развој. У 

случајевима када систематизација подручја према Закону о територијалној организацији одступа од ове 

систематизације, предност ће имати  систематизација према методологији ОЕСР-а. 

http://www.rda-backa.rs/
http://www.brendbacke.rs/


• Организација/задруга усмерава своје активности ка побољшању квалитета 

услова живота становништва које живи у руралним срединама  
 

РЕГИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ  
 

• Произвођач  има седиште и/или производни погон у руралним срединама Бачке 

• Организација/задруга усмерава своје активности ка побољшању квалитета 
услова живота у руралним срединама на територији Бачке 

 

*СПЕЦИЈАЛНИ KРИТЕРИЈУМИ: 
 

БИЗНИС У НАСТАЈАЊУ 

 
• Временски период бављења производњом :  

 

Број година производње Бодови: 

Мање од 2 године  5 

Између 2 и 5 година 4 

Између 6 и 10 година 3 

Између 11 и 20 година  2 

Између 21 и 50 година 1 

Више од 51 годину  0 

 

ЛОКАЛНОСТ 
 

• Употреба локалног репроматеријала и локалне радне снаге 

 
За производњу се барем делимично користи репроматеријал произведен на 
територији Бачке. 

 
 

Производ садржи: Бодови: 

мање од 10%  репроматеријала из 
локалне средине из које производ 

долази  

0 

од 10% до 50%  репроматеријала из 

локалне средине из које производ 
долази 

1 

од 10% до 50% репроматеријала из 

локалне средине из које производ 
долази 

2 

од 50% до 90% репроматеријала из 
локалне средине из које производ 
долази 

3 

од 50% до 90% репроматеријала из 
локалне средине из које производ 

долази 

4 

91%-100% репроматеријала из 
локалне средине из које производ 

долази 

5 

 

 



РАДНО-ИНТЕНЗИВНИ ПРОИЗВОД 

 
• Удео ручне производње  

 
Производ у најмањем делом мора бити израђен ручно. Производи који су у целости 
резултат машинске производње неће бити узети у разматрање. 

 

Удео ручне производње Бодови 

до 10% 1 

од 10% до 30% 2 

од 40% до 60% 3 

од 60% до 90% 4 

од 90% до 100% 5 

 
ОРИГИНАЛНОСТ 

 
Критеријум се састоји од више поткритеријума као што су:  
 

• Очување традиционалног начина живота/производње/припреме/опремања као 
што су традиционална „технологија“/рецепти производње хране и пића, 
коришћење традиционалних вештина (ткање, штрикање, сликање...) намештај 

у традиционалном стилу итд. 
• Регионална специфичност: иако се производ производи на територији других 

градова, од њих се разликује 
• Аутентичност: производ се производи само у Бачкој 

 

Производ се оцењује за сваки поткритеријум посебно оценом од 1 до 5, затим се 
оцене свих поткритеријума саберу и поделе бројем поткритеријума.  
 

 
Добијени резултат представља број бодова које производ добија за оригиналност.  
 

 

Оригиналност Бодови 

1. Очување традиционалног 
начина производње 

од 1 до 5 

2. Регионална специфичност од 1 до 5 

3. Аутентичност од 1 до 5 

Укупно: (1+2+3)/3=  

 
Укупна оцена према специјалним критеријумима: 

 

Критеријум Бодови 

1. Бизнис у настајању  0-5 

2. Локалност 0-5 

3. Радно-интензивни производи 0-5 

4. Оригиналност 0-5 

УКУПНО: (1+2+3+4)/4= ➢ 12 за доделу ознаке (60%) 

 

 
 
 



УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

 
Члан 10. 

 
Права и обавезе између Агенције и корисника права регулишу се Уговором. 
Након доношења Одлуке о додели права на коришћење ознаке Бренд Бачке, 

Директор у име Агенције закључује Уговор о праву на коришћење ознаке са 
корисником, којим се регулишу права и обавезе уговорних страна. 

Начин коришћења ознаке Бренд Бачке по остваривању права на коришћење 

биће утврђен Уговором. 
Време закључења Уговора је 30 дана од дана доношења Одлуке о додели права 

на коришћење ознаке. 

Право на коришћење ознаке је временски ограничено и након истека рока за 
коришћење Корисник нема право да користи ознаку. 

Конкурсна документација се не враћа. 

 
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 
 

Члан 11. 
 

Корисник права на коришћење ознаке Бренд Бачке дужан је да: 

1. Ознаку за коју је стекао право на коришћење користи у складу са предвиђеном 
наменом како је дефинисано Уговором; 
2. Уколико карактеристике производа или начина производње током коришћења 

ознаке значајно одступе од оних у моменту подношења Обрасца пријаве тако да 
угрозе усклађеност производа са утврђеним критеријумима, Корисник је дужан да о 
томе обавести Агенцију. 

Корисник права на коришћење ознаке по Конкурсу за кога се утврди да није 
поступао у складу са одредбама Конкурса и Уговора, Корисник који је онемогућио 
вршење контроле од стране Агенције и који је доставио нетачне податаке, губи право 

на коришћење ознаке по одлуци Директора. 
 
 

 
ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШАВАЊА УГОВОРА 
 

Члан 12. 
 

Административну контролу, односно испуњеност услова за доделу права на 

коришћење ознаке Бренд Бачке (комплетност поднете документације, као и 
благовременост подношења захтева) утврђује Агенција на основу приложене 

документације и непосредног увида на терену, којим се проверавају подаци из 
Обрасца пријаве. 
 

 
 
 

 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 13. 

 

Ознака гарантује да производ задовољава искључиво критеријуме дефинисане овим 
Правилником.  
Ознака не гарантује техничку и технолошку исправност производа. 

Ознака не гарантује здравствену безбедност производа. 



За последице техничке, технолошке или здравствене неисправности производа 

Агенција не сноси материјалну, моралну ни кривичну одговорност.  
Агенција задржава право да опозове право на коришћење ознаке Бренд Бачке 

Кориснику уколико је прекршио одредбе Уговора.  
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 

 
 
         ДИРЕКТОР 

 
         Немања Старовић 


