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9) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе 
према пребивалишту, односно седишту корисника, као и према 
месту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да 
за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом 
основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инве-
стиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја; 

10) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну 
инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (суб-
венције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није 
предмет другог поступка за коришћење подстицаја  – ако корисник 
има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне по-
крајине, односно ако се објекат предмета инвестиције налази на 
територији аутономне покрајине; 

11) акт органа надлежног за послове заштите биља којим се 
доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане усло-
ве у области здравља биља и средстава за заштиту биља, као и да 
предметна инвестиција испуњава услове из области здравља биља 
и средстава за заштиту биља из прописа у секторима воћа, поврћа 
и осталих усева који су усклађени са прописима Европске уније;

12) акт надлежног органа о испуњености техничких и техно-
лошких услова објеката за животињске отпатке и погона за пре-
раду и обраду животињских отпадака у сектору млека и сектору 
меса у складу са посебним прописом; 

13) акт органа надлежног за послове заштите животне средине 
којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописа-
не услове у области заштите животне средине, као и да предметна 
инвестиција испуњава услове из области заштите животне средине 
из прописа који су усклађени са прописима Европске уније;

14) акт органа надлежног за послове ветерине којим се до-
казује да пољопривредно газдинство испуњава услова у погледу 
добробити животиња, као и да предметна инвестиција испуњава 
услове у погледу добробити животиња прописане ЕУ прописима 
са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору мле-
ка и меса; 

15) потврду надлежног органа за послове уговарања и фи-
нансирања програма из средстава Европске уније, да се за пред-
метну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција 
није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.

За инвестиције у изградњу и опремање објекта, поред доку-
ментације из става 1.  овог члана, доставља се и: употребна дозво-
ла,  извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет 
инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успо-
стављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није 
успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у 
случају да није успостављен катастар непокретности. 

За инвестиције у изградњу објекта, поред документације из 
ст. 1. и 2. овог члана, доставља се и: 

1) уговор са овлашћеним извођачем радова за инвестиције у 
изградњу објекта;

2) грађевинска књига, односно друга прописана документа-
ција у складу са прописима којим се уређује планирање и изград-
ње за инвестиције у изградњу објекта;

3) окончана ситуација за изведене радове за инвестиције у 
изградњу објекта. 

Ако је предмет инвестиције трактор или специјализовано 
транспортно возило корисник подстицаја, поред документације из 
става 1. овог члана, доставља и фотокопију саобраћајне дозволе на 
име корисника подстицаја. 

За подносиоце захтева који су дали изјаву о похађању обуке 
доставља се и потврда о завршеној обуци. 

Ако је предмет инвестиције набавка робе корисник подстица-
ја доставља изјаву добављача да је испоручена роба нова. 

Корисници подстицаја који су у систему двојног књиговод-
ства, поред документације из става 1. овог члана, достављају и 
оверену копију картица за некретнине, постројења и опрему за го-
дину у којој је издато решење о одобравању пројекта, као и овере-
ну копију картица за некретнине, постројења и опрему заједно са 
Закључним листом издатим на дан подношења захтева за исплату.

За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања 
захтева за исплату корисник врши обрачун у динарима према 
месечном курсу Европске комисије за месец у коме је извршено 
плаћање и ту вредност уписује у обрасцу захтева за одобравање 
исплате. 

Документација из става 1. тач. 7) –15) и ст. 2. и 4. овог члана, 
доставља се у складу са законом којим се уређује општи управни 
поступак.”

Члан 13.
У члану 38. после речи: „инвестицијеˮ додају се речи: „на 

месту контроле предмета инвестиције,ˮ.

Члан 14.
Прилог 1  – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова, 

Прилог 4  – Једноставан пословни план и Прилог 5  – Сложени 
пословни план, који су одштампани уз Правилник о ИПАРД под-
стицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава („Службени гласник РС”, бр. 84/17 и 112/17) и чине 
његов саставни део замењују се новим Прилогом 1  – Листа при-
хватљивих инвестиција и трошкова, Прилогом 4  – Једноставан 
пословни план и Прилогом 5  – Сложени пословни план, који су 
одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 15.
Захтеви за остваривање права на ИПАРД подстицаје поднети 

до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са 
прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.

Прилог 1

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА

2. ОПШТИ ТРОШАК
2.1. Трошкови за припрему пројекта и техничке документације, као што су накнаде 
за архитекте, инжењере и друге консултантске накнаде;
2.2. Трошкови израде студија о процени утицаја на животну средину;
2.3. Трошкови припреме документације за ИПАРД подстицаје (консултантске услу-
ге);
2.4. Трошкови припреме студија изводљивости и осталих студија везаних за проје-
кат/бизнис план

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ
4. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
4.1. Припремни радови
4.2. Рушење и демонтажа
4.3. Земљани радови
4.4. Бетонски радови
4.5. Армирано-бетонски радови
4.6. Инсталатерски радови
4.7. Столарски радови
4.8. Зидарски радови
4.9. Изолациони радови
4.10. Кровнопокривачки радови
4.11. Готове конструкције и елементи
4.12. Противпожарни резервоари и хидрантске мреже
5.2. ЗАНАТСКИ РАДОВИ
5.1. Лимарски радови
5.2. Столарски радови
5.3. Браварски радови
5.4. Стаклорезачки радови
5.5. Гипсани радови
5.6. Подне и зидне облоге
5.7. Каменорезачки радови
5.8. Керамички радови
5.9. Подополагачки радови
5.10. Молерски радови и тапацирање
5.11. Фасадни радови
6. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
6.1. Електро-инсталациони радови
6.2. Водоводни и канализациони радови
6.3. Гасне инсталације
6.4. Инсталације централног грејања
6.5. Инсталације противпожарних резервоара и хидрантске мреже
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8. ПЕЈЗАЖНИ РАДОВИ И ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ
8.1. Уређење екстеријера
8.2. Изградња унутрашњих путева
8.3. Потпорни и заштитни зидови
8.4. Асфалтирање

1. ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА  ЗА 
МЕРУ „ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА”

Листа прихватљивих трошкова по секторима:
1.1. СЕКТОР МЛЕКА

1.1.1. Изградња

1.1.1.1. Изградња објеката за смештај музних крава, укључујући просторе/објекте 
за: мужу (измузишта), осемењавање, безбедно уклањање угинулих животиња, др-
жање телади и јуница, смештај машина и опреме, смештај производа животињског 
порекла, складиштење простирке, инсталацију вентилације, климатизацију, греја-
ње, противпожарни резервоари и хидрантска мрежа, пратеће енергетске објекте, 
укључујући изградњу дренажног система и система за снабдевање водом (укључу-
јући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони 
систем

1.1.1.2. Изградња објеката на фарми за чување хране за стоку са пратећом опремом

1.1.1.3. Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и 
одлагање чврстог стајњака, полутечног/осоке и течног стајњака, укључујући ин-
сталацију опреме

1.1.1.4. Изградња фиксних ограда око фарме и дезинфекционих баријера, дрена-
жних система и система за снабдевање водом (бунари), грејања и електричних си-
стема на фарми (коришћење агрегата, укључујући софтвер)

1.1.1.5. Изградња објеката за пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом

1.1.1.6. Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из 
обновљивих извора за коришћење на газдинству (соларне енергије, енергија ветра, 
биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енер-
гије) укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу

1.1.1.7. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру фарме

1.1.1.8. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лиценци-
ране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, просто-
рије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, 
прање и дезинфекцију)

1.1.2. Опрема, машине и механизација

1.1.2.1. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све еле-
менте, материјале и инсталације 

1.1.2.2. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног/осоке и 
течног стајњака, укључујући и: транспортере за стајњак; уређаје за мешање полу-
течног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепараторе за полутечни 
и течни стајњак; машине и механизацију за утовар чврстог стајњака; специјализо-
ване приколице за транспорт чврстог стајњака и цистерне за транспорт полутеч-
ног/осоке и течног стајњака, укључујући и пратећу опрему за полутечни/осоку и 
течни стајњак.

1.1.2.3. Опрема за обраду и паковање стајњака

1.1.2.4. Подне решетке

1.1.2.5. Опрема за лежишта, боксове и халтере

1.1.2.6. Завесе за затварање пролаза у шталама

1.1.2.7. Машине и опрема за припрему, транспорт и складиштење сточне хране, 
као и за храњење и напајање животиња (приколице за прикупљање, превоз и исто-
вар сена; млинови и блендери/мешаоне за припрему сточне хране; опрема и доза-
тори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице 
и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балирке; омотачи бала и 
силажни комбајн; косилице; прикључни сакупљачи и растурачи сена)

1.1.2.8. Опрема за тељење, као и опрема за смештај телади (боксови)

1.1.2.9. Машине и опрема за припрему и транспорт простирке 

1.1.2.10. Опрема за идентификацију животиња и чување података

1.1.2.11. Сточне ваге, рампе за утовар/истовар, торови за усмеравање и обуздавање 
животиња

1.1.2.12. Опрема за третман папака

1.1.2.13. Системи за прскање током летњих врућина

1.1.2.14. Четке за самочишћење говеда 

1.1.2.15. Опрема за чишћење и дезинфекцију објеката и уређаја

1.1.2.16. Опрема за безбедно уклањање угинулих животиња

1.1.2.17. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и упра-
вљање отпадом

1.1.2.18. Опрема за спречавање загађења ваздуха

1.1.2.19. Инвестиције у инсталације за производњу електричне и топлотне енерги-
је из обновљивих извора енергије за коришћење на газдинству: соларне енергије, 
енергије ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљи-
вих извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу 

1.1.2.20. Опрема за превенцију ширења и контролу болести

1.1.2.21. Опрема и уређаји за вентилацију, климатизацију и грејање, противпожар-
ну заштиту,  укључујући алармни систем с генератором

1.1.2.22. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

1.1.2.23. Опрема за управну зграду са пратећим објектима (канцеларије за лицен-
циране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, про-
сторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишће-
ње, прање и дезинфекцију)

1.1.2.24. Специјализована возила за транспорт сировог млека

1.2. СЕКТОР МЕСА
1.2.1. Изградња
1.2.1.1. Изградња објеката за тов и смештај стоке, укључујући објекте/просторе за: 
осемењавање; чекалишта; прасилишта; одгајивалишта; товилишта; гајење; смештај 
подмлатка; безбедно одлагање угинулих животиња; смештај машина и опреме; сме-
штај производа животињског порекла и простирке; инсталацију опреме за венти-
лацију, климатизацију и грејање; противпожарни резервоари и хидрантска мрежа; 
пратеће енергетске објекте, укључујући и изградњу дренажног система и система 
за снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење 
генератора) и канализациони систем 
1.2.1.2. Изградња објеката за чување сточне хране са пратећом опремом
1.2.1.3. Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одла-
гање чврстог стајњака, полутечног/осоке и течног стајњака, укључујући инстала-
цију опреме 
1.2.1.4. Изградња фиксних ограда око фарме и дезинфекционих баријера, дрена-
жних система и система за снабдевање водом (бунари), грејања и електричних си-
стема на газдинству (коришћење агрегата; укључујући софтвер) 
1.2.1.5. Изградња објеката за пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом 
1.2.1.6. Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из 
обновљивих извора за коришћење на газдинству: соларне енергије, енергија ветра, 
биомасе,  биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енер-
гије) укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу.
1.2.1.7. Изградња унутрашње мреже путева и паркинг места у оквиру фарме (про-
стор у власништву газдинства) 
1.2.1.8. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лиценци-
ране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, просто-
рије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, 
прање и дезинфекцију) 
1.2.2. Опрема, машине и механизација
1.2.2.1. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног/осоке и 
течног стајњака укључујући и: транспортере за стајњак; уређаје за мешање полу-
течног/осоке и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепараторе за по-
лутечни/осоку и течни стајњак; машине и механизацију за утовар чврстог стајњака; 
специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака и цистерне за транспорт 
полутечног/осоке/течног стајњака, укључујући и пратећу опрему за полутечни/осо-
ку и течни стајњак.
1.2.2.2. Опрема за обраду и паковање стајњака
1.2.2.3. Подне решетке 
1.2.2.4. Опрема за лежишта, боксове и халтере
1.2.2.5. Опрема за прасилишта, одгајивалишта, товилишта, просторе за крмаче (че-
калишта), просторе за вепрове, објекте за осемењавање, и опрема за прашење
1.2.2.6. Завесе за затварање пролаза у штали/стаји
1.2.2.7. Машине и опрема за припрему, транспорт и складиштење сточне хране, као 
и за храњење и напајање животиња (приколице за прикупљање, превоз и истовар 
сена; млинови и блендери/мешаоне за припрему сточне хране; опрема и дозатори за 
концентровану сточну храну; екстрактори/екструдер; транспортери; микс приколи-
це и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балирке; омотачи бала 
и силажни комбајн; косилице; прикључни сакупљачи и растурачи сена)
1.2.2.8. Машине и опрема за припрему и транспорт простирке
1.2.2.9. Опрема за идентификацију животиња и чување података
1.2.2.10. Сточне ваге, рампе за утовар/истовар, торови за усмеравање и обуздавање 
животиња 
1.2.2.11. Опрема за третман папака
1.2.2.12. Системи за прскање током летњих врућина
1.2.2.13. Четке за самочишћење говеда
1.2.2.14. Опрема за чишћење и дезинфекцију објеката и уређаја
1.2.2.15. Опрема за безбедно уклањање угинулих животиња
1.2.2.16. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и упра-
вљање отпадом
1.2.2.17. Опрема за спречавање загађења ваздуха
1.2.2.18. Инвестиције у инсталације за производњу електричне и топлотне енерги-
је из обновљивих извора енергије за коришћење на газдинству: соларне енергије, 
енергије ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљи-
вих извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу 
1.2.2.19. Опрема за превенцију ширења болести и контролу болести
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1.2.2.20. Опрема и уређаји за вентилацију, противпожарну заштиту, климатизацију 
и грејање (укључујући инкубаторе и „вештачку квочку“ за живинарнике), укључу-
јући алармни систем са генератором 
1.2.2.21. Опрема за смештај родитељског јата 
1.2.2.22. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
1.2.2.23. Опрема за управну зграду са пратећим објектима (канцеларије за лицен-
циране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, про-
сторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, 
прање и дезинфекцију) 

1.3. СЕКТОР ВОЋА И ПОВРЋА
1.3.1. Изградња
1.3.1.1. Изградња заштићеног простора (објекти прекривени стаклом и/или пласти-
ком  – само полиетиленска фолија минимум 200 микрона) и других објеката за про-
изводњу воћа и поврћа, укључујући објекат/простор за инсталацију вентилације, 
климатизације и грејања; противпожарни резервоари и хидрантска мрежа; пратеће 
енергетске објекте, укључујући и изградњу дренажног система и система за снабде-
вање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генерато-
ра) и канализациони систем
1.3.1.2. Изградња објеката за складиштење (укључујући ULO хладњаче) воћа и по-
врћа, укључујући просторе/објекте за: сортирање, паковање и обележавање,  сме-
штај машина и опреме; укључујући и изградњу дренажног система и система за 
снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење 
генератора) и канализациони систем
1.3.1.3. Изградња система за наводњавање, укључујући и микро-резервоаре, копање 
бунара, регулацију водозахвата који користе подземне воде (црпљење воде из изво-
ра, бунара) и површинске воде (из река, језера и акумулација), 
1.3.1.4. Изградња система противградне заштите у воћњацима: противградна мре-
жа, носачи за противградну мрежу,  рачунарска опрема 
1.3.1.5. Изградња ограда око засада
1.3.1.6. Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из 
обновљивих извора за коришћење на газдинству: соларне енергије, енергије ветра, 
биомасе,  биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енер-
гије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу.
1.3.1.7. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у 
власништву газдинства 
1.3.1.8. Изградња управне зграде са пратећим објектима производних капацитета 
(канцеларије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне 
просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију, као и сред-
става за заштиту биља) 
1.3.2. Опрема, машине и механизација
1.3.2.1. Опрема за управну зграду са пратећим објектима производних капацитета 
(канцеларије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне 
просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију, као и сред-
става за заштиту биља) 
1.3.3. Опрема за заштићени простор и друге објекте/просторе за производњу воћа, 
поврћа,  матичних засада (само воће и поврће) и расада (само воће и поврће)
1.3.3.1. Опрема и уређаји за наводњавање, укључујући пумпе, црева, распршиваче/
капаљке, систем за филтрирање, систем за фертиригацију са водорастворивим ђу-
бривима (ђубрење), пипете, уређаји за намотавање црева и друга слична опрема.
1.3.3.2. Опрема за фертилизацију/опрашивање биљака 
1.3.3.3. Опрема за додатно осветљење и засењивање
1.3.3.4. Опрема и уређаји за припрему земљишта и супстрата, укључујући и опрему 
за мешање и паковање супстрата
1.3.3.5. Опрема и уређаји за сетву, садњу и мулчирање, укључујући и опрему за 
додатни третман семена и расада 
1.3.3.6. Опрема и уређаји за системе за хидропоничну производњу
1.3.3.7. Опрема и уређаји за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата, 
укључујући и прскалице, прскалице са ваздушном подршком, замагљиваче, ороши-
ваче; машине за стерилизацију земљишта и друга слична опрема.
1.3.3.8. Опрема за обогаћивање угљен-диоксидом
1.3.3.9. Опрема и уређаји за одржавање посебних микроклиматских услова, венти-
лацију, климатизацију и грејање, противпожарну заштиту; алармни системи укљу-
чујући и генератор, системи за снабдевање водом, гасом, електричном енергијом 
и канализациони систем, као и рачунарска опрема и софтвер за контролу грејања, 
вентилације, убирање, прање, сортирање, класификацију, паковање и обележавање  
1.3.4. Опрема за убирање, сортирање, паковање и складиштење:
1.3.4.1. Системи за вентилацију и опрема за принудну вентилацију
1.3.4.2. Опрема и уређаји за складишта (укључујући и ULO хладњаче) 
1.3.4.3. Опрема и уређаји за хлађење/замрзавање
1.3.4.4. Посебна опрема за убирање воћа и поврћа укључујући и вадилице поврћа, 
утовариваче поврћа, тракасте транспортере за бербу поврћа, бераче воћа, тресаче и 
покретне платформе за бербу воћа и поврћа
1.3.4.5. Бокс палете и приколице за превоз и утовар
1.3.4.6. Линије и опрема за чишћење и прање
1.3.4.7. Линије и опрема за сушење и сушење замрзавањем (лиофилизација)
1.3.4.8. Линије и опрема за сортирање и калибрирање
1.3.4.9. Линије и опрема за паковање и обележавање
1.3.4.10. Опрема за дробљење, орезивање, сечење, сечење на листове и решетке за 
сечење 

1.3.5. Опрема за системе противградне заштите у воћњацима: противградна мрежа, 
носачи за противградну мрежу и рачунарска опрема 
1.3.6. Опрема за ограђивање засада
1.3.7. Опрема за системе за наводњавање: пумпе, црева, распрскивачи/распршива-
чи, систем за филтрирање, систем за фертиригацију фертилизацију са водораство-
ривим ђубривима (ђубрење), пипете, уређаји за намотавање црева и остала опрема 
за наводњавање 
1.3.8. Опрема/механизација за заштиту од мраза
1.3.9. Инвестиције у инсталације за производњу електричне и топлотне енергије из 
обновљивих извора енергије за коришћење на газдинству: соларне енергије, енер-
гије ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих 
извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу 

1.4. СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ 
0.4.1. Изградња
1.4.1.1 Изградња објеката за утовар, узорковање, сушење и складиштење зрна на 
пољопривредном газдинству, укључујући објекте за управљање сушарама, смештај 
машина и опреме и ограђивање објеката жицом.
1.4.1.2. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у 
власништву газдинства 
1.4.2. Опрема и механизација
1.4.2.1. Опрема за утовар, узорковање, складиштење и сушење зрна 
1.4.2.2. Унутрашња опрема за силосе
1.4.2.3. Екстрактори
1.4.2.4. Складишни и излазни транспортери
1.4.2.5. Опрема за анализу услова складиштења и квалитета зрна
1.4.2.6. Стационарне и мобилне сушаре (са свим елементима и монтажом)

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА ЗА СВЕ СЕКТОРЕ У 
ОКВИРУ МЕРЕ

10. ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА ЗА СВЕ СЕКТОРЕ
10.1. Пољопривредна механизација 
10.1.1. Трактори до 100kW
10.1.2. Остала механизација (искључујући житне комбајне) 
10.2. Прикључне пољопривредне машине
10.2.1. Машине за примарну обраду земљишта
10.2.2. Машине за допунску обраду земљишта
10.2.3. Машине за ђубрење земљишта
10.2.4. Машине за сетву
10.2.5. Машине за садњу
10.2.6. Машине за заштиту биља
10.2.7. Машине за жетву/убирање
10.2.8. Машине за транспорт 

Прилог 4

ЈЕДНОСТАВАН ПОСЛОВНИ ПЛАН

А. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ
Овај формат заједно са excel форматом чини пословни план 

који је потребно попунити у складу са приложеним упутствима и 
предати Управи за аграрна плаћања. 

На основу приложених докумената доноси се оцена о еко-
номској одрживости подносиоца захтева и самог пројекта, који је 
предмет захтева за доделу средстава из ИПАРД програма. 

Пословни план се доставља у једном оригиналном пример-
ку (потребно је попунити оба формата према приложеним упут-
ствима и нумерисати сваку страницу пословног плана). За попу-
њавање excel формата користи се електронска верзија (објављена 
на web страни Управе за аграрна плаћања, http://www.uap.gov.rs). 
Попуњене табеле у excel формату неопходно је предати и на ЦД-у 
(у случају несклада између штампаног документа и документа на 
ЦД-у као релевантан ће се сматрати штампани документ).

У excel формату могу се додавати додатни редови и колоне 
у зависности од потреба за израду пословног плана. У случају да 
подносилац захтева не може да попуни одређене податке у садр-
жају или у потребним табелама пословног плана, потребно је да 
унесе ознаку „/” и додатно појасни разлоге због којих подаци нису 
унети. 

1. РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА 
Резиме пословног плана садржи сажети приказ кључ-

них информација о основним пословним активностима, као и о 
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3.2.2.18. Опре ма за про из вод њу мле ве ног ме са, по лу пре ра ђе них про из во да од ме са, 
ме ха нич ки одво је ног ме са и го то вих ме сних пре ра ђе ви на
3.2.2.19. Опре ма за при јем, ру ко ва ње, чу ва ње и от пре му го то вих про из во да, са од-
го ва ра ју ћим уре ђа ји ма за ме ре ње
3.2.2.20. Опре ма за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју во зи ла и ка ве за
3.2.2.21. Опре ма за уну тра шње ве те ри нар ске кон тро ле (као део објек та, ин те грал ни 
део про јек та) 
3.2.2.22. Ла бо ра то риј ска опре ма, ис кљу чу ју ћи ста кла ри ју (ин те грал ни део про јек та) 
3.2.2.23. Опре ма за пра ће ње, ме ре ње и упра вља ње про це си ма про из вод ње и скла-
ди ште ња (са ин ста ла ци јом)
3.2.2.24. Опре ма за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју (сте ри ли за ци ју) обје ка та, 
опре ме, ала та, апа ра та и ма ши на
3.2.2.25. Опре ма за де тек ци ју ме та ла и/или дру гих фи зич ких ри зи ка
3.2.2.26. Опре ма за обез бе ђи ва ње по себ них ми кро кли мат ских усло ва у про из вод-
ним и/или скла ди шним про сто ри ма (укљу чу ју ћи опре му за кли ма ти за ци ју про сто-
ра  – хла ђе ње/гре ја ње, ису ши ва ње/овла жи ва ње ва зду ха) 
3.2.2.27. Опре ма за пра ње и хи ги јен ско су ше ње ру ку у опе ра тив ним објек ти ма и 
са ни тар ним про сто ри ја ма (укљу чу ју ћи ту ше ве), опре ма за про сто ри је за сме штај 
гар де ро бе, опре ма за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју оде ће и обу ће
3.2.2.28. Опре ма за фи зич ки, хе миј ски и би о ло шки трет ман от пад них во да, упра-
вља ње от па дом и пре вен ци ју за га ђе ња ва зду ха
3.2.2.29. Опре ма за пре вен ци ју за га ђе ња ва зду ха и об на вља ње рас тва ра ча
3.2.2.30. Ин ве сти ци је у опре ма ње по стро је ња за об но вљи ву енер ги ју за соп стве не 
по тре бе: по себ но у со лар ну енер ги ју, по стро је ња на би о ма су, ко тло ве за са го ре ва ње 
би о ма се
3.2.2.31. Опре ма за ру ко ва ње, уто вар, ис то вар и уну тра шњи пре воз си ро ви на и про-
из во да 

3.3. СЕК ТОР ВО ЋА И ПО ВР ЋА
3.3.1. Изградња
3.3.1.1. Изградња објеката за прераду (објекти за складиштење сировина, прање/
чишћење, сортирање, прераду, конзервирање, сушење, замрзавање анализу готових 
производа итд.) за воће, поврће; објеката за складиштење амбалаже, адитива и гото-
вих производа, објеката за прање и чишћење, постројења за инсталацију вентила-
ције, климатизације, грејања и превенцију загађења ваздуха, споредни енергетски 
објекти; изградња и/или реконструкција система за водоснабдевање (укључујући бу-
наре), снабдевање гасом, струјом (укључујући генераторе) и канализациони систем 
3.3.1.2. Из град ња управ не згра де са пра те ћим објек ти ма (кан це ла ри је, ла бо ра то ри-
је, про сто ри је за од мор рад ни ка, про сто ри је за пре свла че ње и са ни тар не про сто ри-
је, скла ди ште за сред ства за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју) 
3.3.1.3. Из град ња обје ка та за пре ра ду по лу про и зво да и трет ман от пад них во да, 
упра вља ње от па дом и пре вен ци ју за га ђе ња ва зду ха 
3.3.1.4. Из град ња по стро је ња за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра са 
мак си мал ним ка па ци те том го ди шње по тро шње енер ги је у окви ру по љо при вред-
ног пред у зе ћа/га здин ства (со лар не енер ги је, ве тро тур би на, по стро је ња на би о ма-
су), укљу чу ју ћи по ве зи ва ње елек тра на на ди стри бу тив ну мре жу / од по стро је ња до 
објек та 
3.3.1.5. Из град ња мре же уну тра шњих пу те ва и пар кинг ме ста уну тар про сто ра у 
вла сни штву пред у зе ћа/га здин ства 
3.3.2. Опре ма
3.3.2.1. Опрема за сушење и/или прање, чишћење и сортирање 
3.3.2.2. Опре ма и уре ђа ји за пре ра ду, па ко ва ње, обе ле жа ва ње и при вре ме но скла ди-
ште ње, укљу чу ју ћи ли ни је за пу ње ње, ма ши не за па ко ва ње, ма ши не за обе ле жа ва-
ње и дру га спе ци ја ли зо ва на опре ма 
3.3.2.3. Опре ма за тер мич ку об ра ду (сте ри ли за ци ја/ па сте ри за ци ја/ блан ши ра ње)
3.3.2.4. Опре ма и уре ђа ји за хла ђе ње и за мр за ва ње
3.3.2.5. Опре ма за ве штач ку вен ти ла ци ју, кли ма ти за ци ју, хла ђе ње и гре ја ње обје ка-
та за пре ра ду и скла ди ште ње 
3.3.2.6. Опре ма за пре воз во ћа и по вр ћа (бокс па ле те, пла стич ни кон теј не ри итд.) 
3.3.2.7. Уре ђа ји за пре воз у кру гу објек та у скла ду са зах те ви ма про јек та 
3.3.2.8. Опре ма и уре ђа ји за трет ман от пад них во да (фи зич ки, хе миј ски и би о ло шки 
трет ман), упра вља ње от па дом и спре ча ва ње за га ђе ња ва зду ха 
3.3.2.9. Опре ма за пре вен ци ју за га ђе ња ва зду ха и об на вља ње рас тва ра ча
3.3.2.10. Опре ма за пра ње и хи ги јен ско су ше ње ру ку у опе ра тив ним објек ти ма и 
са ни тар ним про сто ри ја ма (укљу чу ју ћи ту ше ве), опре ма за про сто ри је за сме штај 
гар де ро бе, опре ма за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју оде ће и обу ће 
3.3.2.11. Опре ма за при јем си ро ви на
3.3.2.12. Ла бо ра то риј ска опре ма, ис кљу чу ју ћи ста кла ри ју (ин те грал ни део про јек та)
3.3.2.13. Опре ма за де тек ци ју ме та ла и/или дру гих фи зич ких ри зи ка
3.3.2.14. Опре ма за скла ди ште ње си ро ви на и го то вих про из во да, у скла ду са зах те-
ви ма про јек та 
3.3.2.15. Ин ве сти ци је у опре ма ње по стро је ња за об но вљи ву енер ги ју за соп стве не 
по тре бе: по себ но у со лар ну енер ги ју, по стро је ња на би о ма су, ко тло ве за са го ре ва ње 
би о ма се.

При лог 2

ЛИ СТА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Број у бри сел ској 
но мен кла ту ри

Опис про из во да

По гла вље 1 Жи ве жи во ти ње
По гла вље 2 Ме со и је сти ви кла нич ни про из во ди
По гла вље 3 Ри бе и ра ко ви, шкољ ке
По гла вље 4 Мле ко и дру ги млеч ни про из во ди; ја ја жи ви не; при род ни мед
По гла вље 5
05.04 Цре ва, бе ши ке и же лу ци жи во ти ња (осим ри ба), це ли и њи-

хо ви ко ма ди
05.15 Про из во ди жи во тињ ског по ре кла ко ји ни су спо ме ну ти ни-

ти укљу че ни на дру гом ме сту; мр тве жи во ти ње из по гла-
вља 1 или 3, не у по тре би ве за људ ску ис хра ну:

По гла вље 6 Жи во др ве ће и дру ге биљ ке; лу ко ви це, ко ре ње и слич но; 
ре за но цве ће и укра сно ли шће

По гла вље 7 Је сти во по вр ће, не ко ко ре ње и го мо љи
По гла вље 8 Је сти во во ће и ора ша сти пло до ви; ко ре агру ма, ди ња и лу-

бе ни ца
По гла вље 9 Ка фа, чај, за чи ни, ис кљу чу ју ћи ма те чај (та риф ни број 09.03)
По гла вље 10 Жи та ри це
По гла вље 11 Про из во ди млин ске ин ду стри је; слад; шкроб; ину лин; глу тен
По гла вље 12 Уља но се ме ње и пло до ви; ра зно зр не вље, се ме ње и пло до-

ви; ин ду стриј ско и ле ко ви то би ље; сла ма и сточ на хра на
По гла вље 13
ис кљу чу ју ћи 13.03 Пек тин
По гла вље 15
15.01 Пре ра ђе на свињ ска маст (укљу чу ју ћи са ло) и жи вин ска 

маст
15.02 Не пре ра ђе на лој го ве да, ова ца или ко за, и про из во ди ових 

ло је ва
15.03 Сте а рин из свињ ске ма сти, уље из свињ ске ма сти, оле о сте-

а рин, олео уље и уље из ло ја, не е мул го ва ни, не ме ша ни ни-
ти на дру ги на чин об ра ђе ни

15.04 Ма сти и уља ри ба и мор ских си са ра, ра фи ни ра ни или не-
ра фи ни ра ни

15.07 Ста бил на биљ на уља, теч на и чвр ста, си ро ва, ра фи ни ра на 
или пре чи шће на

15.12 Ма сти и уља жи во тињ ског или биљ ног по ре кла, хи дро ге-
ни зо ва ни ра фи ни са ни или не ра фи ни са ни, али да ље нео бра-
ђе ни

15.13. Мар га рин, ими та ци ја са ла и дру ге је сти ве ма сти
15.17 Оста ци до би је ни при пре ра ди ма сних са сто ја ка или во ско-

ва жи во тињ ског или биљ ног по ре кла
По гла вље 16 Пре ра ђе ви не ме са, ри ба, ра ко ва, шкољ ки
По гла вље 17
17.01 Ше ћер ше ћер не ре пе и ше ћер не тр ске, чврст
17.02 Оста ли ше ће ри; ше ћер ни си ру пи; ве штач ки мед (ме шан 

или не са при род ним ме дом); ка ра мел
17.03 Ме ла се, обез бо је на или не 
17.05(*) Аро ма ти зо ва ни или обо је ни ше ће ри, си ру пи и ме ла са 

(укљу чу ју ћи ва ни лин ше ћер или ва ни лин), уз из у зе так воћ-
ног со ка с до дат ком ше ће ра у би ло ко јој раз ме ри

По гла вље 18
18.01 Ка као у зр ну, це ли или ло мље ни, си ро ви или пр же ни
18.02 Љу ске, ко ре, оп не и от па ци ка каа
По гла вље 20 Про из во ди по вр ћа, во ћа или оста лих де ло ва би ља ка
По гла вље 22
22.04 Ко ми на гро жђа, у фер мен та ци ји, или са за у ста вље ним вре-

њем без до да ва ња ал ко хо ла
22.05 Ши ра; ко ми на гро жђа чи ја је фер мен та ци ја за у ста вље на до-

дат ком ал ко хо ла
22.07 Оста ла фер мен ти са на пи ћа (нпр. ја бу ко ва ча, кру шко ва ча, 

ме до ви на)
ис кљу чу ју ћи 22.08(*)
искључујући 22.09(*)

Етил ал ко хол или не у трал ни ал ко хо ли, де на ту сан или не, 
би ло ко је ја чи не, до би јен из по љо при вред них про из во да 
на ве де них у Анек су 1, ис кљу чу ју ћи ли ке ре, оста ла ал ко-
хол на пи ћа и сло же ни ал ко хол ни пре па ра ти (по зна ти као 
„кон цен тро ва ни екс трак ти”)  – за упо тре бу у про из вод њи 
пи ћа 

22.10 Сир ће и сир ћет не за ме не
По гла вље 23 Оста ци и от па ци пре храм бе не ин ду стри је; при пре мље на 

жи во тињ ска хра на
По гла вље 24
24.01 Не пре ра ђе ни ду ван, ду ван ски от па ци
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По гла вље 45
45.01 При род на плу та, нео бра ђе на, дро бље на, гра ну ли са на или 

мле ве на; от па ци плу те
По гла вље 54
54.01 Лан, си ров или пре ра ђен, али не пре ден; ла не на ку чи на и 

от па ци (укљу чу ју ћи от пад ну пре ђу и це па не тек стил не ма-
те ри ја ле)

По гла вље 57
57.01 Пра ва ко но пља (Cannabissativa) си ро ва или пре ра ђе на, али 

не пре де на; ку чи на и от па ци ко но пље (укљу чу ју ћи от пад ну 
пре ђу и це па не тек стил не ма те ри ја ле)

(*) До пу ње но чла ном 1. Уред бе број 7а Ве ћа Европ ске еко ном ске за јед ни це од 18. 
де цем бра 1959. го ди не (Слу жбе ни лист број 7., 30. 1. 1961., стр. 71/612)

При лог 3

ЛИ СТА ПРИ ХВА ТЉИ ВИХ ЗЕ МА ЉА
 
ДР ЖА ВЕ: Аустри ја, Бел ги ја, Бу гар ска, Че шка Ре пу бли ка, 

Хр ват ска, Ки пар, Дан ска, Есто ни ја, Фин ска, Фран цу ска, Не мач ка, 
Грч ка, Ма ђар ска, Ир ска, Ита ли ја, Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Лук сем-
бург, Мал та, Хо лан ди ја, Пољ ска, Пор ту га ли ја, Ру му ни ја, Сло вач-
ка, Сло ве ни ја, Шпа ни ја, Швед ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Ал ба ни ја, 
Бо сна и Хер це го ви на, Цр на Го ра, Ср би ја, Тур ска, бив ша Ју го сло-
вен ска Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, Исланд, Лин хе штајн, Нор ве шка, 
Ал жир, Јер ме ни ја, Азер беј џан, Бе ло ру си ја, Еги пат, Гру зи ја, Изра-
ел, Јор дан, Ли бан, Ли би ја, Мол да ви ја, Ма ро ко, Си ри ја, Ту нис, 
Укра ји на и Па ле сти на.

При лог 4 

ЈЕД НО СТА ВАН ПО СЛОВ НИ ПЛАН

А. ОП ШТЕ СМЕР НИ ЦЕ
Овај фор мат, за јед но са excel форматом* чи ни по слов ни 

план, ко ји је по треб но по пу ни ти у скла ду са при ло же ним упут-
стви ма и пре да ти Упра ви за аграр на пла ћа ња. На осно ву при ло же-
них до ку ме на та се до но си оце на о еко ном ској одр жи во сти под но-
си о ца зах те ва и са мог про јек та, ко ји је пред мет зах те ва за до де лу 
сред ста ва из ИПАРД про гра ма. 

По слов ни план се до ста вља у јед ном ори ги нал ном при мер ку 
(по треб но је по пу ни ти оба фор ма та пре ма при ло же ним упут стви-
ма и ну ме ри са ти сва ку стра ни цу по слов ног пла на). За по пу ња ва-
ње excelформата ко ри сти се елек трон ска вер зи ја (об ја вље на на 
веб-стра ни Упра ве за аграр на пла ћа ња, http://www.uap.gov.rs). По-
пу ње не та беле у excelформату нео п ход но је пре да ти и на ЦД-у 
(у слу ча ју не скла да из ме ђу штам па ног до ку мен та и до ку мен та на 
ЦД-у, као ре ле ван тан ће се сма тра ти штам па ни до ку мент).

У excelформату се мо гу до да ва ти до дат ни ре до ви и ко ло не 
у за ви сно сти од по тре ба за из ра ду по слов ног пла на. У слу ча ју да 
под но си лац зах те ва не мо же да по пу ни од ре ђе не по дат ке у са др-
жа ју или у по треб ним та бе ла ма по слов ног пла на, по треб но је да 
уне се озна ку „/” и до дат но по ја сни раз ло ге због ко јих по да ци ни су 
уне ти. 

1. РЕ ЗИ МЕ ПО СЛОВ НОГ ПЛА НА 
Ре зи ме по слов ног пла на са др жи са же ти при каз кључ них ин-

фор ма ци ја о основ ним по слов ним ак тив но сти ма, као и о пла ни ра-
ним ин ве сти ци ја ма (кра так опис про из во да/услу га, основ не по дат-
ке о про из вод ном про це су, кра ћи ре зул тат ис тра жи ва ња тр жи шта 
и фи нан сиј ски ефе кат). Са ста вља се на кра ју ње го ве из ра де и чи ни 
ње го во пр во по гла вље, јер пред ста вља ре ка пи ту ла ци ју, са же тих, 
нај зна чај ни јих ре зул та та по слов ног пла на.

2. ОП ШТИ ПО ДА ЦИ 

2.1. Ин фор ма ци је о под но си о цу зах те ва

Попунитетабелу„2.1.Информацијеоподносиоцу”,датуу
excelформату.
 – – – – – – – – – –
* За по пу ња ва ње та бе ла у excelформату ко ри сти се елек трон ска вер зи ја ко ја се 

на ла зи на ин тер нет стра ни ци Упра ве за аграр на пла ћа ња, http://www.uap.gov.rs.

Прилог 4

ЈЕДНОСТАВАН ПОСЛОВНИ ПЛАН

А. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ
Овај формат заједно са excel форматом чини пословни план 

који је потребно попунити у складу са приложеним упутствима и 
предати Управи за аграрна плаћања. 

На основу приложених докумената доноси се оцена о еко-
номској одрживости подносиоца захтева и самог пројекта, који је 
предмет захтева за доделу средстава из ИПАРД програма. 

Пословни план се доставља у једном оригиналном пример-
ку (потребно је попунити оба формата према приложеним упут-
ствима и нумерисати сваку страницу пословног плана). За попу-
њавање excel формата користи се електронска верзија (објављена 
на web страни Управе за аграрна плаћања, http://www.uap.gov.rs). 
Попуњене табеле у excel формату неопходно је предати и на ЦД-у 
(у случају несклада између штампаног документа и документа на 
ЦД-у као релевантан ће се сматрати штампани документ).

У excel формату могу се додавати додатни редови и колоне 
у зависности од потреба за израду пословног плана. У случају да 
подносилац захтева не може да попуни одређене податке у садр-
жају или у потребним табелама пословног плана, потребно је да 
унесе ознаку „/” и додатно појасни разлоге због којих подаци нису 
унети. 

1. РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА 
Резиме пословног плана садржи сажети приказ кључ-

них информација о основним пословним активностима, као и о 
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планираним инвестицијама (кратак опис производа/услуга, основ-
не податке о производном процесу, краћи резултат истраживања 
тржишта и финансијски ефекат). Саставља се на крају његове из-
раде и чини његово прво поглавље, јер представља рекапитулаци-
ју сажетих, најзначајнијих резултата пословног плана.

2. ОПШТИ ПОДАЦИ   
2.1. Информације о подносиоцу захтева
Попуните табелу „2.1. Информације о подносиоцу”, дату у  

excel формату

2.2. Информације о пројекту 
Попунити табелу „9. Добијени резултати”, дату у  excel 

формату
2.2.1. Опис пројекта
У овом делу Пословног плана треба навести врсту одабране 

инвестиције(а) и описати производ(е) и услугу(е) које подносилац 
планира да произведе/пружи након реализације инвестиције. Ако 
се пословни план ради за откупни или сабирни центар за прои-
звод се сматра производ који се откупљује или сабира. Навести да 
ли се ради о усавршавању/проширењу већ постојеће производње, 
покретању нове производње или је пројекат самосталан од посто-
јећих пословних активности.

Приликом описа узети у обзир да сва улагања морају бити 
везана за производњу пољопривредних производа  наведених у 
Прилогу 4 правилника. 

Описати сврху инвестиције и појаснити реализацији којих 
циљева она доприноси, нпр. усклађивање са стандардима, смање-
ње трошкова производње, нове тржишне прилике итд.

2.2.2. Процена потражње 
Образложити зашто се очекује потражња за одговарајућим 

производом/услугом и објаснити на који начин је процењена по-
тражња за истим. Навести трендове потражње. Уколико постоје 
квантитативни подаци, описати их и навести изворе. Навести по-
стојеће купце, односно уколико се ради о новом пословању, наве-
сти планиране купце.  

2.2.3. Циљ пројекта
Описати пројекат у складу са циљем/евима одабраним у об-

расцу захтева.

2.2.4. План спровођења инвестиције (временска динамика)
Навести главне активности и планирани временски распоред 

за реализацију инвестиције.
 – Планирани датум почетка инвестиције
 – Планирани датум завршетка инвестиције 
 – Трајање активности у месецима

3. ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ  И ТЕХНОЛОГИЈА ПРО-
ИЗВОДЊЕ

3.1. Опис
Укратко описати производњу која је заступљена на газдин-

ству. Навести тренутне капацитете и техничко-технолошке услове 
(постојеће земљиште, објекте, опрему итд.), потребу за инвести-
рање у нови пројекат, као и неопходне нове објекте, опрему, меха-
низацију.

 Навести како ће се нови пројекат уклопити у постојеће капа-
цитете. Ако је пројектом планирано да се повећа постојећи капа-
цитет, анализа треба да објасни да ли ће нова инвестиција имати 
исту технологију или ће побољшати техничко-технолошки ниво.

3.2. Структура и обим производње. 
Попуните табелу „3.2. Структура и обим производње”, 

дату у excel формату
У табели треба приказати постојећи, ако је инвестиција ве-

зана за постојећу производњу и планирани, обим производње за 
сваки производ, исказан у јединицама мере, за сваку годину тра-
јања пројекта

3.3. Трошак материјалних инпута 
Попуните табелу „3.3. Трошак материјалних инпута”, дату  

у excel формату

3.4. Структура и динамика материјалних и нематеријалних 
трошкова

Попуните табелу „3.4. Структура и динамика материјал-
них и нематеријалних трошкова”, дату excel формату

4. ЗАПОСЛЕНИ
4.1. Опис
Навести ко управља свакодневним послом, његово образова-

ње, приказати организациону шему (у случају више од 10 стално 
запослених), план запошљавања и квалификациону структуру у 
складу са будућом инвестицијом. 

4.2. Динамика запослених
Попуните табелу „4.2. Динамика запослених”, дату у excel 

формату

5. ЗАДОВОЉАВАЊЕ СТАНДАРДА
Укратко описати утицај пројекта на животну средину и на до-

бробит животиња, као и да да ли ће пројекат испунити ЕУ стандар-
де, пољопривредно газдинство испуњава или ће испунити  мини-
мум националних стандарда на крају инвестиције из ових области.

6. ЛОКАЦИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА
6.1. Опис
Овај одељак описује локацију пословне активности или по-

љопривредне производње, везу са путевима и условима на путе-
вима (локални, регионални, аутопут, некатегоризиран пут), уда-
љеност од градских центара, удаљеност од тржишта за продају и 
куповину, расположиве изворе енергије, водоснабдевање (укључу-
јући и доступност воде за наводњавање) итд. За планиране нове 
инвестиције потребно је дати кратак опис предности изабране ло-
кације. Утврдити макролокацију (одабир регије), микролокацију 
(прецизно одредите место унутар регије) и навести потребне до-
зволе. Објаснити како се врши дистрибуција производа купцима, 
од производне линије до потрошача.

6.2. Подаци о земљишту, објектима и броју животиња
Попуните табелу „6.2. Подаци о земљишту, објектима и 

броју животиња”, дату у excel формату

7. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА
7.1. План продаје
Навести количине постојеће продаје као и продаје која се 

планира као резултат спровођења пројекта. Оправдати те количи-
не узимајући у обзир постојеће и будуће производне капацитете и 
тржишну позицију. Потребно је навести цене производа и обра-
зложити те цене у складу са ситуацијом на тржишту.

Попуните табелу „7.1. План продаје”, дату у excel формату

7.2. Укупни приходи
Попуните табелу „7.2. Укупни приходи”, дату у excel формату
Ако постоје  приходи од подстицаја, исте описати и навести 

по којој основи националних прописа се остварују ти подстицаји. 

7.3. Обрачун амортизације
Попуните табелу „7.3. Обрачун амортизације”, дату у excel 

формату

7.4. Структура и динамика улагања
Попуните табелу „7.4. Структура и динамика улагања”, 

дату у  excel формату

7.5. Извори финансирања и обрачун кредитних обавеза
Описати кредитне услове, попут износа кредита, валуте 

кредита, каматне стопе, услова коришћења кредита (динамика 
коришћења и крајњи датум коришћења кредита), динамика от-
плате (месечна, квартална, полугодишња, годишња), грејс пери-
од, накнаде везане за кредит. Износ ИПАРД средстава треба да 
буде укључен у ову табелу, уколико се планира да се искористе за 
смањење дуга по кредиту у години када се очекује његов прилив. 
Одвојено приказати обрачун кредитиних обавеза предмета захтева 
за доделу средстава из ИПАРД програма, од постојећих кредита. 
Уколико постоји отплатни план за планиране и постојеће кредите, 
потребно је приложити. 

Попуните табелу „7.5. Извори финансирања и обрачун кре-
дитних обавеза”, дату у  excel формату
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7.6. Пројекција Биланса успеха
Попуните табелу „7.6. Биланс успеха”, дату у excel формату

7.7. Новчани ток
Попуните табелу „7.7. Новчани ток”, дату у excel формату

8. ЕКОНОМСКА ОЦЕНА ПРОЈЕКТА
8.1. Статичка оцена ефикасности 
Статички приступ оцени пројекта подразумева анализу његове ефикасности коришћењем података о успешности пословања у ре-

презентативној години. За статичку оцену ефикасности пројекта користи се показатељ односа прихода и расхода. Подаци за прорачун 
показатеља се узимају из Биланса успеха. 

Попуните табелу „8.1. Статичка оцена ефикасности пројекта”, дату  excel формату
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Прилог 5

СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН

А. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ
Овај формат заједно са excel форматом чини пословни план, 

који је потребно попунити у складу са приложеним упутствима и 
предати Управи за аграрна плаћања. 

На основу приложених докумената доноси се оцена о еко-
номској одрживости подносиоца захтева и самог пројекта, који је 
предмет захтева за доделу средстава из ИПАРД програма. 

Пословни план се доставља у једном оригиналном примерку 
(потребно је попунити оба формата према приложеним упутстви-
ма  и нумерисати сваку страницу пословног плана). За попуња-
вање excel формата користи се електронска верзија (објављена на 
web страни Управе за аграрна плаћања, http://www.uap.gov.rs). По-
пуњене табеле  у excel формату  неопходно је предати и на ЦД-у 
(у случају несклада између штампаног документа и документа на 
ЦД-у, као релевантан ће се сматрати штампани документ).

 У excel формату могу се додавати додатни редови и коло-
не  у зависности од потреба за израду пословног плана. У случају 
да подносилац захтева не може да попуни одређене податке у са-
држају или у потребним табелама пословног плана, потребно је 
да унесе ознаку „ / ” и додатно појасни разлоге због којих подаци 
нису унети. 

1. РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА 
Резиме пословног плана садржи сажети приказ кључних ин-

формација о основним пословним активностима, као и о планира-
ним инвестицијама (кратак опис производа/услуга, основне подат-
ке о производном процесу, краћи резултат истраживања тржишта 
и финансијски ефекат). Саставља се на крају његове израде и чини 
његово прво поглавље, јер представља рекапитулацију сажетих, 
најзначајнијих резултата пословног плана.

2. ОПШТИ ПОДАЦИ 
2.1. Информације о подносиоцу захтева
Попуните табелу „2.1. Информације о подносиоцу”, дату у  

excel формату

2.2. Информације о пројекту 
Попунити табелу „9. Добијени резултати”, дату у  excel 

формату

2.2.1. Опис пројекта
У овом делу Пословног плана треба навести врсту одабране 

инвестиције(а) и описати производ(е) и услугу(е) које подносилац 
планира да произведе/пружи након реализације инвестиције. Ако 
се пословни план ради за откупни или сабирни центар за прои-
звод се сматра производ који се откупљује или сабира. Навести да 
ли се ради о усавршавању/проширењу већ постојеће производње, 
покретању нове производње или је пројекат самосталан од посто-
јећих пословних активности.

Приликом описа узети у обзир да сва улагања морају бити 
везана за производњу пољопривредних производа  наведених у 
Прилогу 5 правилника. 

Описати сврху инвестиције и појаснити, реализацији којих 
циљева она доприноси, нпр. усклађивање са стандардима, смање-
ње трошкова производње, нове тржишне прилике итд.

2.2.2. Процена потражње 
Образложити, зашто се очекује потражња за одговарајућим 

производом/услугом и објаснити на који начин је процењена по-
тражња за истим. Навести трендове потражње. Уколико постоје 
квантитативни подаци, описати их и навести изворе. Навести по-
стојеће купце, односно уколико се ради о новом пословању, наве-
сти планиране купце.  

2.2.3. Циљ пројекта
Описати пројекат у складу са циљем/евима одабраним у об-

расцу захтева.

2.2.4. План спровођења инвестиције (временска динамика)
Навести главне активности и планирани временски распоред 

за реализацију инвестиције.
 – Планирани датум почетка инвестиције
 – Планирани датум завршетка инвестиције 
 – Трајање активности у месецима

3. ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ  И ТЕХНОЛОГИЈА ПРО-
ИЗВОДЊЕ

3.1. Опис
Укратко описати производњу која је заступљена на газдин-

ству. Навести тренутне капацитете и техничко-технолошке услове 
(постојеће земљиште, објекте, опрему итд.), потребу за инвести-
рање у нови пројекат, као и неопходне нове објекте, опрему, меха-
низацију. 

Навести како ће се нови пројекат уклопити у постојеће капа-
цитете. Ако је пројектом планирано да се повећа постојећи капа-
цитет анализа треба да објасни да ли ће нова инвестиција имати 
исту технологију или ће побољшати техничко-технолошки ниво.

3.2. Структура и обим производње
Попуните табелу „3.2. Структура и обим производње”, 

дату у excel формату
У табели треба приказати постојећи, ако је инвестиција 

везана за постојећу производњу и планирани обим производње за 
сваки производ, исказан у јединицама мере, за сваку годину траја-
ња пројекта

3.3. Трошак материјалних инпута 
Попуните табелу „3.3. Трошак материјалних инпута”, дату 

у  excel формату

3.4. Структура и динамика материјалних и нематеријалних 
трошкова

Попуните табелу „3.4. Структура и динамика материјал-
них и нематеријалних трошкова”, дату excel формату

4. ЗАПОСЛЕНИ
4.1. Опис
Навести ко управља свакодневним послом, његово образова-

ње, приказати организациону шему (у случају више од 10 стално 
запослених), план запошљавања и квалификациону структуру у 
складу са будућом инвестицијом. 

4.2. Динамика запослених
Попуните табелу „4.2. Динамика запослених”, дату у excel 

формату

5. ЗАДОВОЉАВАЊЕ СТАНДАРДА
Укратко описати утицај пројекта на животну средину и на 

добробит животиња, као и да  да ли ће пројекат испунити ЕУ 
стандарде, пољопривредно газдинство испуњава или ће испуни-
ти  минимум националних стандарда на крају инвестиције из ових 
области.

6. ЛОКАЦИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА
6.1. Опис
Овај одељак описује локацију пословне активности или по-

љопривредне производње, везу са путевима и условима на путе-
вима (локални, регионални, аутопут, некатегоризиран пут), уда-
љеност од градских центара, удаљеност од тржишта за продају и 
куповину, расположиве изворе енергије, водоснабдевање (укључу-
јући и доступност воде за наводњавање) итд. За планиране нове 
инвестиције потребно је дати кратак опис предности изабране ло-
кације. Утврдити макролокацију (одабир регије), микролокацију 
(прецизно одредите место унутар регије) и навести потребне до-
зволе. Објаснити како се врши дистрибуција производа купцима, 
од производне линије до потрошача.  

6.2. Подаци о земљишту, објектима и броју животиња
Попуните табелу „6.2. Подаци о земљишту, објектима и 

броју животиња”, дату у excel формату
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7. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА
7.1. План продаје
Навести количине постојеће продаје као и продаје која се 

планира као резултат спровођења пројекта. Оправдати те количи-
не узимајући у обзир постојеће и будуће производне капацитете и 
тржишну позицију. Потребно је навести цене производа и обра-
зложити те цене у складу са ситуацијом на тржишту.

Попуните табелу „7.1. План продаје”, дату у excel формату

7.2. Укупни приходи
Попуните табелу „7.2. Укупни приходи”, дату у excel фор-

мату
Ако постоје  приходи од подстицаја, исте описати и наве-

сти по којој основи националних прописа се остварују ти подсти-
цаји. 

7.3. Обрачун амортизације
Попуните табелу „7.3. Обрачун амортизације”, дату у excel 

формату

7.4. Структура и динамика улагања
Попуните табелу „7.4. Структура и динамика улагања”, 

дату у  excel формату

7.5. Извори финансирања и обрачун кредитних обавеза
Описати кредитне услове, попут износа кредита, валуте 

кредита, каматне стопе, услова коришћења кредита (динамика 
коришћења и крајњи датум коришћења кредита), динамика от-
плате (месечна, квартална, полугодишња, годишња), грејс пери-
од, накнаде везане за кредит. Износ ИПАРД средстава треба да 
буде укључен у ову табелу, уколико се планира да се искористе за 
смањење дуга по кредиту, у години када се очекује његов прилив. 
Одвојено приказати обрачун кредитиних обавеза предмета захтева 

за доделу средстава из ИПАРД програма, од постојећих кредита. 
Уколико постоји отплатни план за планиране и постојеће кредите, 
потребно је приложити. 

Попуните табелу „7.5. Извори финансирања и обрачун кре-
дитних обавеза”, дату. excel формату

7.6. Пројекција Биланса успеха
Попуните табелу „7.6. Биланс успеха”, дату у excel формату

7.7. Новчани ток
Попуните табелу „7.7. Новчани ток”, дату у excel формату

7.8. Пројекција Биланса стања
Попуните табелу „7.8. Биланс стања”, дату у excel формату

8. ЕКОНОМСКА ОЦЕНА ПРОЈЕКТА
8.1. Статичка оцена ефикасности 
Статички приступ оцени пројекта подразумева анализу њего-

ве ефикасности коришћењем података о успешности пословања у 
репрезентативној години. За статичку оцену ефикасности пројекта 
користе се показатељи ликвидности, задужености и економично-
сти. Подаци за прорачун показатеља се узимају из Биланса успеха 
и Биланса стања. 

Попуните табелу „8.1. Статичка оцена ефикасности про-
јекта”, дату у excel формату

8.2. Динамичка оцена пројекта 
8.2.1. Економски ток
Попуните табелу „8.2.1. Економски ток”, дату у обрасцу 

excel формату
8.2.2. Нето садашња вредност и интерна стопа рентабил-

ности
Попуните табелу „8.2.2. Нето садашња вредност и интер-

на стопа рентабилности”, дату у excel формату
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При лог 6

ЕЛЕ МЕН ТИ И ПО КА ЗА ТЕ ЉИ КО ЈИ СЕ КО РИ СТЕ  
ЗА ПРО ЦЕ НУ ЕКО НОМ СКЕ ОДР ЖИ ВО СТИ ПОД НО СИ О ЦА 

ЗАХ ТЕ ВА И ПРО ЈЕК ТА

Кри те ри ју ми и по ка за те љи ко ји се ко ри сте за про це ну еко-
ном ске одр жи во сти под но си о ца зах те ва из ра чу на ва ју се у ре пре-
зен та тив ној го ди ни, и за: 

1) јед но ста ван по слов ни план су: 
(1) ку му ла тив нов ча ног то ка мо ра да бу де по зи ти ван, 
(2) од нос при хо да и рас хо да (уку пан при ход/уку пан рас ход) 

не сме би ти ма њи од 1;
2) сло жен по слов ни план су: 
(1) ко е фи ци јент те ку ће ли квид но сти (крат ко трај на имо ви на / 

крат ко роч не оба ве зе) не сме би ти ма њи од 0,9,
(2) од нос при хо да и рас хо да (укуп ни при хо ди / укуп ни рас хо-

ди) не сме би ти ма њи од 1,
(3) од нос оба ве за и ка пи та ла ((укуп не оба ве зе (крат ко роч не оба-

ве зе + ду го роч не оба ве зе) / (ка пи тал и ре зер ве)) не сме би ти ве ћи од 4.
Кри те ри ју ми и по ка за те љи за про це ну еко ном ске одр жи во-

сти про јек та су сле де ћи:
1) за јед но ста ван по слов ни план: 
(1) ли квид ност  – ку му ла тив нов ча ног то ка мо ра би ти по зи-

ти ван од пр ве до зад ње го ди не еко ном ског ве ка тра ја ња про јек та;
2) сло же ни по слов ни план:
(1) ли квид ност  – ку му ла тив нов ча ног то ка мо ра би ти по зи-

ти ван од пр ве до зад ње го ди не еко ном ског ве ка тра ја ња про јек та,
(2) ин тер на сто па рен та бил но сти мо ра би ти из над ка мат не 

сто пе до би је ног кре ди та ко јим се фи нан си ра ула га ње и ве ћа или 
јед на ка 6%,

(3) не то са да шња вред ност мо ра би ти јед на ка или ве ћа од 0 
уз ко ри шће ње дис конт не сто пе не ма ње од ка мат не сто пе до би је-
ног кре ди та ко јим се фи нан си ра ула га ње и не ма ње од 6%,

(4) пе ри од по вра ћа ја ула га ња не сме би ти ду жи од еко ном-
ског ве ка тра ја ња про јек та без остат ка вред но сти про јек та.

При лог 7

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ПРЕД МЕ ТА ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ

Сва ула га ња ко ја су су фи нан си ра на у окви ру ИПАРД про гра-
ма тре ба да са др же ин фор ма ци је о уло зи, од но сно су фи нан си ра њу 
од стра не Европ ске уни је, тј. ИПАРД про гра ма. Озна ча ва ње ин-
ве сти ци је је оба ве за при ма о ца у ин фор ми са њу јав но сти о уло зи 
Европ ске уни је у спро во ђе њу ИПАРД про гра ма, али и про мо ци ји 
по зи тив ног до при но са Европ ске уни је и на ци о нал них фон до ва за 
ру рал ни раз вој у Ср би ји. 

По сту пак озна ча ва ња ин ве сти ци је де фи ни сан је Сек тор ским 
спо ра зу мом из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске ко ми си је 
о ме ха ни зми ма при ме не фи нан сиј ске по мо ћи Европ ске уни је под 
ин стру мен том за прет при ступ ну по моћ у обла сти по др шке по љо-
при вре ди и ру рал ном раз во ју (ИПАРД) и Уред бом о спро во ђе њу 
Европ ске ко ми си је (ЕУ) 821/2014. Упут ства за ко ри сни ке ве за не 
уз ме ре ин фор ми са ња и ви дљи во сти про је ка та су фи нан си ра них у 
окви ру ИПА фон до ва, за сни ва ју се на при руч ни ку Ко му ни ка ци ја 
и ви дљи вост за спољ не ак тив но сти ЕК и на Уред би ЕК 1974/2006. 

До би ја њем ре ше ња о до де ли бес по врат них сред ста ва, ко ри-
сник ујед но при хва та да ње го ве ин фор ма ци је као но си о ца про јек-
та, на зи ву про јек та као и из но су јав ног су фи нан си ра ња про јек та 
бу ду јав но об ја вље не. То ком спро во ђе ња опе ра ци је, при ма лац оба-
ве шта ва јав ност о по др шци до би је ној из фон до ва. Оба ве зе ко ри-
сни ка де фи ни са не су у од но су на из нос јав не по др шке.

1. За сва ку опе ра ци ју ко ја се са сто ји од фи нан си ра ња ин фра-
струк тур не или гра ђе вин ске опе ра ци је за ко је укуп на јав на по др-
шка опе ра ци је пре ма шу је 100.000 евра, то ком спро во ђе ња опе ра-
ци је, ко ри сник ће по ста ви ти, на ме сту ла ко ви дљи вом за јав ност, 
при вре ме ни бил борд зна чај не ве ли чи не.

При мер 1
При вре ме ни бил борд (ме тал на пло ча; ди мен зи ја 2,40 m x 1,80 m).
При вре ме не та бле са др же: 
 – сло ган и ло го Европ ске уни је
 – за ста ву Ре пу бли ке Ср би је
 – на по ме на о фон ду из ко јег је су фи нан си ран про је кат.
На ве де ни са др жај мо ра за у зи ма ти нај ма ње 25% та бле.
Пре о ста ли део при вре ме не та бле (75%) на ме њен је опи су 

про јек та. 

Ми ни мал но тре ба да са др жи сле де ће еле мен те:
 – На зив про јек та (опе ра ци је)
 – На зив ко ри сни ка
 – Вред ност про јек та и из нос ЕУ су фи нан си ра ња, из ра же но у 

ди на ри ма
 – Пе ри од спро во ђе ња про јек та (од  – до)
1. За сва ку опе ра ци ју ко ја се са сто ји од ку по ви не фи зич ког 

објек та, фи нан си ра ња ин фра струк тур не или гра ђе вин ске опе ра ци је 
за ко је укуп на јав на по др шка пре ма шу је 100.000 евра, ко ри сник ће 
нај ка сни је у ро ку од три ме се ца на кон за вр шет ка опе ра ци је и до би-
ја ња по твр де о за вр ше ном ула га њу, по ста ви ти стал ну пло чу (нај ма-
ње 0,5 m ви си не и 0,7 m ши ри не) или бил борд (нај ма ње 1,7 m ви си-
не и 2,4 m ши ри не) на ме сту ла ко ви дљи вом за јав ност.

Бил борд и стал на пло ча на во де на зив и глав ни циљ опе ра-
ци је и ис ти че фи нан сиј ску по др шку ко ју пру жа ЕУ (ја сно на зна-
че но да је про је кат фи нан си ран сред стви ма из ИПАРД про гра ма). 
Припремaју се у скла ду са тех нич ким ка рак те ри сти ка ма на ве де-
ним у ре ле вант ном ак ту за спро во ђе ње ко ји је усво јен од стра не 
Ко ми си је. Тре ба да са др жи: грб (ло го) Уни је и текст „Европ ска 
уни ја”, за ста ву Ре пу бли ке Ср би је, на по ме ну о фон ду из ко јег је су-
фи нан си ран про је кат. По ме ну та ин фор ма ци ја ће об у хва та ти нај ма-
ње 25% бил бор да или пло че.

Стал на пло ча/бил борд тре ба да оста не на ме сту ула га ња пет 
(5) го ди на од да ту ма ко нач не ис пла те сред ста ва на ве де ног у По-
твр ди о за вр ше ном ула га њу. Ис пу ња ва ње ових уго вор них оба ве-
за про ве ра ва ће кон тро ло ри у кон тро ла ма на ли цу ме ста. Уко ли ко 
кон тро ла на ли цу ме ста утвр ди да ме сто ула га ња ни је про пи сно 
обе ле же но, ко ри сник сред ста ва до би ја рок од нај ви ше 20 да на да 
да ту не пра вил ност ис пра ви. 

Уко ли ко је истом ко ри сни ку су фи нан си ра но не ко ли ко раз ли-
чи тих ула га ња исто вре ме но, та да трај на пло ча за озна ча ва ње ула-
га ња но си на зив свих ула га ња, на при мер: Из град ња и опре ма ње 
објек та су фи нан си ра ни су из прет при ступ ног про гра ма Европ ске 
уни је ИПАРД.

Мо де ле ин фор ма тив них пло ча мо же те пре у зе ти са сле де ћег 
лин ка: http://ec.euro pa.eu/euro pe aid/work/vi si bi lity/in dex_en.htm. 
Фај ло ве ко ји са др же гра фич ка ре ше ња ин фор ма ци о них пло ча при-
пре мље них за штам пу, мо же те пре у зе ти на ин тер нет пре зен та ци ји 
Упра ве за аграр на пла ћа ња у де лу на ме ње ном ИПАРД про гра му. 
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При мер 2
Сталнa пло ча на нај ви дљи ви јем де лу гра ђе ви не глав ни улаз 

или про че ље згра де (пла стич на пло ча; ди мен зи ја нај ма ње 0,5 m x 
0,80 m) за озна ча ва ње ула га ња ве за них уз из град њу.

При мер 3
Бил борд на ви дљи вом ме сту, на при мер ула зу или при ла зу 

објек ту (ме тал на пло ча; ди мен зи ја 1,7 m х 2,4 m ши ри не) за озна-
ча ва ње ула га ња ве за них уз ре кон струк ци ју.

При мер 4
Ула га ња у на бав ку опре ме
За ула га ња у на бав ку опре ме ко ри сник је оба ве зан по ста ви ти 

стал ну пло чу на глав ни улаз гра ђе ви не у ко јој је по ста вље на од го-
ва ра ју ћа опре ма ко ја је су фи нан си ра на ИПАРД сред стви ма. Стал-
на пло ча за озна ча ва ње ула га ња у на бав ку опре ме (ме тал на пло ча; 
ди мен зи ја 0,6 m x 0,80 m).

2. Ка да опе ра ци ја у окви ру ИПАРД про гра ма ре зул ти ра ин ве-
сти ци јом (нпр. на фар ми или пре храм бе ном пред у зе ћу), а укуп на 
јав на по др шка пре ма шу је 20.000 евра, при ма лац по ста вља пло чу 
са оба ве ште њем. Оба ве штај на пло ча се та ко ђе по ста вља у про сто-
ри ја ма ло кал них ак ци о них гру па ко је фи нан си ра ЛЕ А ДЕР. При-
пре ма ју се у скла ду са тех нич ким ка рак те ри сти ка ма на ве де ним у 
ре ле вант ном ак ту за спро во ђе ње ко ји је усво јен од стра не Ко ми си-
је. Тре ба да са др жи: грб (ло го) Уни је и текст „Европ ска уни ја”, за-
ста ву Ре пу бли ке Ср би је, на по ме ну о фон ду из ко јег је су фи нан си-
ран про је кат. По ме ну та ин фор ма ци ја ће об у хва та ти нај ма ње 25% 
бил бор да или пло че (по гле да ти при ме ре 2 и 4).

3. То ком спро во ђе ња про јек та ко ри сни ци су у оба ве зи да оба-
ве шта ва ју јав ност о по др шци до би је ној из фон до ва:

а. ста вља њем на свој сајт, где та кав сајт по сто ји, крат ког 
опи са опе ра ци је, сра змер но ни воу по др шке, укљу чу ју ћи ње го ве 

ци ље ве и ре зул та те и на гла ша ва ју ћи фи нан сиј ску по др шку Уни је, 
пе ри од спро во ђе ња про јек та (од  – до), кон такт осо бе за ви ше ин-
фор ма ци ја.

Еле мен ти ви дљи во сти  – ло го (грб) Уни је, текст: „Европ ска 
уни ја” и оба ве ште ње о ре ле вант ном фон ду мо ра ју би ти ви дљи ви 
у окви ру под руч ја при ка за ди ги тал ног уре ђа ја без по тре бе по ме-
ра ња про зо ра. Ло го Уни је на ин тер нет стра ни ца ма при ка зу је се у 
бо ји. Та ко ђе, на стра ну тре ба укљу чи ти ве зе на ре ле вант не ин тер-
нет стра ни це.

б. по ста вља њем, за опе ра ци је ко је не спа да ју у тач ке 1. и 2, 
нај ма ње јед ног пла ка та са ин фор ма ци ја ма о про јек ту (ми ни мал на 
ве ли чи на А3), укљу чу ју ћи фи нан сиј ску по др шку Уни је, на ме сту 
ла ко ви дљи во јав но сти, као што је улаз у обје кат. 

в. сва ки до ку мент, ко ји се од но си на спро во ђе ње опе ра ци је 
ко ја се ко ри сти за јав ност или за уче сни ке, укљу чу ју ћи сва ко при-
су ство или дру гу по твр ду, са др жи из ја ву о то ме да је опе ра тив ни 
про грам по др жан од стра не Фон да, од но сно фон до ва.

г. по ста вља њем на леп ни це (нај ма ње 8 cm ви си не и 15 cm 
ши ри не) на опре му и ме ха ни за ци ју ко ја је на ба вље на уз по др-
шку ИПАРД про гра ма нај ка сни је у ро ку од ме сец да на на кон ре-
а ли за ци је ин ве сти ци је и до би ја ња по твр де о за вр ше ном ула га њу. 
На леп ни ца тре ба да бу де ја сно ви дљи ва, по ста вље на на пред њој 
или боч ној стра ни опре ме или ме ха ни за ци је, на ви си ни од 1,7 m. 
На леп ни це тре ба да бу ду из ра ђе не по угле ду на при ме ре стал них 
пло ча ко је смо да ли у овом при ло гу (при мер 2 и 4), од ПВЦ ма-
те ри ја ла, пре ма за не УВ за шти том ви со ког сја ја. На леп ни це тре ба 
да са др же нат пис „На бав ка опре ме су фи нан си ра на је из прет при-
ступ ног фон да ЕУ  – ИПАРД” или „На бав ка ме ха ни за ци је су фи-
нан си ра на је из прет при ступ ног фон да ЕУ  – ИПАРД”. Фај ло ве, 
спрем не за штам пу, мо же те пре у зе ти на ин тер нет пре зен та ци ји 
Упра ве за аграр на пла ћа ња у де лу на ме ње ном ИПАРД про гра му. 
Са ве ту је мо ко ри сни ци ма да из ра де ви ше на леп ни ца, јер је опре ма 
а по себ но ме ха ни за ци ја из ло же на ат мос фер ским при ли ка ма. 

Ис пу ња ва ње ових уго вор них оба ве за про ве ра ва ће кон тро ло ри 
у кон тро ла ма на ли цу ме ста. Уко ли ко се кон тро ла на ли цу ме ста 
утвр ди да ме сто ула га ња ни је про пи сно обе ле же но, ко ри сник сред-
ста ва до би ја рок од нај ви ше 20 да на да да ту не пра вил ност ис пра ви. 

Све ак тив но сти ин фор ми са ња и ко му ни ка ци је мо ра ју укљу-
чи ти основ не еле мен те ви дљи во сти ве за но уз ИПАРД фонд и са-
др жа ти сле де ће еле мен те:  – ло го (грб/за ста ви цу) Уни је и текст 
,,Европ ска уни ја”  – На по ме на о фон ду ко ји по др жа ва про је кат: 
,,Про је кат је су фи нан си ра ла Европ ска уни ја из ИПАРД про гра ма”. 

(1) грб (ло го) Уни је при ка зу је се у бо ји у свим ме ди ји ма, кад год 
је то мо гу ће, а цр но-бе ла вер зи ја мо же се упо тре би ти са мо у оправ-
да ним слу ча је ви ма (ка да је це ло куп ни ма те ри јал у ц/б вер зи ји);

(2) грб (ло го) Уни је увек је ја сно ви дљив и на ис так ну том ме-
сту. Ме сто и ве ли чи на ло гоа при ме ре ни су ве ли чи ни пред мет ног 
ма те ри ја ла или до ку мен та;

(3) за ма ле про мо тив не ма те ри ја ле (USB, CD, олов ка) до вољ-
но је укљу чи ти ло го Европ ске уни је и текст ,,Европ ска уни ја”. 

Гра фич ке нор ме за из ра ду ам бле ма Европ ске уни је, де фи ни ци ја 
стан дард них бо ја и спе ци фи ка ци ја фон то ва

На не бе ско пла вој под ло зи на ла зи се круг од 12 злат них пе-
то кра ких зве зда чи ји се кра ко ви не до ди ру ју. Ло го има об лик пла-
ве пра во у га о не за ста ве чи ја је осно ви ца је дан и по пут ду жа од 
стра ни це. Два на ест злат них зве зда на ла зи се на јед на ким ра сто ја-
њи ма од не ви дљи вог кру га чи је је сре ди ште се ци ште ди ја го на ла 
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пра во у га о ни ка. Преч ник кру га јед нак је тре ћи ни ви си не стра ни це 
пра во у га о ни ка. Сва ка зве зда има пет кра ко ва ко ји су на обо ду не-
ви дљи вог кру га чи ји је преч ник јед нак 1/8 ви си не стра ни це пра во-
у га о ни ка. Све су зве зде ус прав не, тј. је дан је крак ус пра ван, а два 
су кра ка у ус прав ној ли ни ји под пра вим углом на вер ти кал ни руб 
пра во у га о ни ка. Круг је рас по де љен та ко да су зве зде рас по ре ђе не 
као број ча ник на са ту. Њи хов је број не про мен љив.

Про пи са не бо је

Ло го је у сле де ћим бо ја ма:
 – PAN TO NE RE FLEX BLUE за по вр ши ну пра во у га о ни ка
 – PAN TO NE YEL LOW за зве зде.
Че тве ро бој ни по сту пак
Ако се упо тре бља ва че тве ро бој ни по сту пак, на пра ви те две 

стан дард не бо је упо тре бом 4 бо ја че тве ро бој ног по ступ ка.
PAN TO NE YEL LOW мо же се до би ти упо тре бом 100% Pro-

cess Yel low.
PAN TO NE RE FLEX BLUE мо же се до би ти ме ша њем 100% 

Pro cess Cyan и 80% Pro cess Ma gen ta.

Ин тер нет

PAN TO NE RE FLEX BLUE од го ва ра бо ји мре жне па ле те 
RGB: 0/51/153 (хек са де ци мал ни за пис: 003399), a PAN TO NE YEL-
LOW од го ва ра бо ји мре жне па ле те RGB: 255/204/0 (хек са де ци-
мал ни за пис: FFCC00).

Јед но бој ни по сту пак ре про дук ци је  – ако ко ри сти те цр но, на-
цр тај те цр ни пра во у га о ник и оти сни те цр не зве зде на бе лој под ло зи.

Ако ко ри сти те пла во (Re flex Blue), упо тре би те 100% Re flex 
Blue, а зве зде не ка бу ду у мат бе лој бо ји. 

Ре про дук ци ја на под ло зи у бо ји – ако не по сто ји дру га мо гућ-
ност осим по за ди не у бо ји, пра во у га о ник не ка има бе ли обруч чи ја 
ши ри на мо ра би ти јед на ка 1/25 ви си не пра во у га о ни ка. 

Ло го Е вроп ске уни је мо же те пре у зе ти са сле де ћег лин ка: 
https://euro pa.eu/euro pean-union/abo ut-eu/symbols/flag_en.

Спе ци фи ка ци ја фон то ва

Ти по граф ски об ли ци ко ји се мо гу упо тре би ти на ам бле му 
Уни је је су сле де ћи: Arial, Auto, Ca li bri, Ga ra mond, Tre buc het, Ta-
ho ma, Ver da na, Ubun tu. Ку ру зив, под ву че не ва ри ја ци је и те мат ски 
фон то ви не упо тре бља ва ју се. По ло жај тек ста у од но су на ам блем 
Уни је не сме ни на ко ји на чин оме та ти ам блем Уни је. Ве ли чи на 
фон та сра змер на је ве ли чи ни ам бле ма. Бо ја фон та је пла ва „re flex 
blue”, цр на или бе ла, у за ви сно сти од по за ди не. 

Од ред ба о је зи ку

Са др жај ма те ри ја ла на ме њен ин фор ми са њу и ко му ни ка ци ји 
ве за но уз про јек те тре ба да бу де на срп ском је зи ку. Уко ли ко то же-
ли, ко ри сник мо же да кре и ра ма те ри ја ле или по је ди не еле мен те 
ви дљи во сти на срп ском и ен гле ском је зи ку.

Гр афи чке но рме за и зр аду об еле жја Р еп убл ике С рб ије  
и д еф ин иц ија ста ндар дних б оја

За ста ва Ре пу бли ке Ср би је ко ри сти се као Др жав на за ста ва и 
као На род на за ста ва, са раз ме ра ма 3:2 (ду жи на пре ма ви си ни). Др-
жав на за ста ва је сте хо ри зон тал на тро бој ка са по љи ма истих ви си-
на, од о зго на до ле: цр ве на, пла ва и бе ла, а пре ко све га је, цен тра 
по ме ре ног ка јар бо лу за 1/7 укуп не ду жи не за ста ве  – Ма ли грб. 
Ма ли грб је сте цр ве ни штит на ко јем је, из ме ђу два злат на кри на 
у под нож ју, дво гла ви сре бр ни орао, злат но ору жан и истих та квих 
је зи ка и но гу, са цр ве ним шти том на гру ди ма на ко јем је сре бр ни 
крст из ме ђу че ти ри иста та ква оци ла бри до ви ма окре ну тих ка вер-
ти кал ној гре ди кр ста. Штит је кру ни сан злат ном кру ном.

Про пи са не бо је за ста ве РС

PA NT ONE RED 192 C  
PAN TO NE BLUE 280 C
PAN TO NE YEL LOW 123 C
PAN TO NE RED мо же се до би ти упо тре бом 90% Pro cess Ma-

gen ta, 70% Pro cess Yel low, 10% Pro cess Key
PAN TO NE BLUE мо же се до би ти ме ша њем 100% Pro cess 

Cyan, 72% Pro cess Ma gen ta, 19% Pro cess Key
PAN TO NE YEL LOW мо же се до би ти ме ша њем 4% Pro cess 

Cyan, 24% Pro cess Ma gen ta, 95% Pro cess Yel low
BLACK мо же се до би ти 100% Pro cess Key

Ин тер нет

PAN TO NE RED од го ва ра бо ји мре жне па ле те RGB:198/54/60 
PAN TO NE BLUE од го ва ра бо ји мре жне па ле те RGB: 

12/64/118 
PAN TO NE YEL LOW од го ва ра бо ји мре жне па ле те RGB: 

237/185/46 
BLACK од го ва ра бо ји мре жне па ле те RGB: 33/35/30 

3526
На осно ву чла на 7a став 4. За ко на о по љо при вре ди и ру рал-

ном раз во ју („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 41/09, 10/13  – др. за кон 
и 101/16)

Ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де до но си

П РА  В И Л  Н И К
о ИПАРД под сти ца ји ма за ин ве сти ци је у фи зич ку  

имо ви ну по љо при вред них га здин ста ва

I. УВОД НЕ ОД РЕД БЕ

Пред мет уре ђе ња

Члан 1.
Овим пра вил ни ком бли же се про пи су ју ли ца ко ја оства ру ју 

пра во на ИПАРД под сти ца је за ин ве сти ци је у фи зич ку имо ви ну 
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