
ЛЕГЕНДА:

УПУТСТВА

ЈЕДНОСТАВНИ ПОСЛОВНИ ПЛАН

Пре попуњавања табела, молимо да пажљиво прочитате ова упутства, као и упутства која се налазе у свакој појединачној 

табели (текст обележен као ,,УПУТСТВА” унутар појединачних табела). Та упутства можете обрисати када попуните табеле.

Све табеле морају представљати идентичан број година и морају одговарати економском веку трајања пројекта (период током 

ког пројекат доноси економски одрживе приходе и расходе, при чему се подразумева да је поврћај инвестиције постигнут и да 

је дуг исплаћен у потпуности током овог периода). Најкраћи економски век трајања пројекта мора бити 5 година од датума 

комплетирања пројекта. Иницијална година инвестиције треба да буде укључена у економски век трајања пројекта.   

У овом документу налази се пакет табела које, заједно са описним делом пословног плана, чине један документ као основу по 

којој УАП процењује економску одрживост пројекта.

Новчани ток треба да покаже ликвидност пројекта, што значи да кумулатив новчаног тока  треба да буде позитиван од прве 

године до краја економског века трајања пројекта, у супротном, пројекат не може да испуни своје обавезе и сматра се 

неприхватљивим.

Табеле су направљене тако да се лако попуњавају. Да би се поједноставило њихово попуњавање, број редова је фиксан, а ако 

је број ставки које морате да унесете већи од тога, у последњем реду уноси се укупни број преосталих ставки. Ако је 

неопходно, у прилогу изнесите детаљни прорачун ових ставки.

Пројекат такође може да укључује инвестиције које нису прихватљиве по ИПАРД 2, ако оне чине интегрални део пројекта. 

Очекивани износ ИПАРД подршке мора се унети у пројекцију.
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* подаци се уписују у белим и жутим пољима

*молимо да не дирате поља обојена другим бојама!
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