
 

ПРАВИЛНИК 

О ИПАРД ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У 
ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ КОЈЕ СЕ ТИЧУ ПРЕРАДЕ И 

МАРКЕТИНГА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И 
ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА 

("Сл. гласник РС", бр. 84/2017, 23/2018, 98/2018 и 82/2019) 

  

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређења  

Члан 1  

Овим правилником ближе се прописују лица која остварују право на ИПАРД подстицаје 
за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних 
производа и производа рибарства (у даљем тексту: ИПАРД подстицаји), у оквиру 
ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014-2020. године (у даљем тексту: 
ИПАРД програм), износ ИПАРД подстицаја, као и услови, начин и поступак спровођења 
ИПАРД програма за ИПАРД подстицаје.  

Дефиниције  

Члан 2  

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:  

1) општи трошак је издатак за консултантске услуге, студије изводљивости и остале 
услуге за припрему, прибављање, односно израду документације за остваривање права 
на одобравање пројеката, као и остваривање права на одобравање исплате ИПАРД 
подстицаја, који су дати у Прилогу 1 - Листа прихватљивих инвестиција и трошкова, који 
је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;  

2) нова опрема, машина, односно механизација је опрема, машина, односно 
механизација произведена најкасније пет година пре године у којој се подноси захтев за 
одобравање пројекта и која се први пут ставља у употребу;  

3) изградња је изградња, грађење, доградња, реконструкција, санација или адаптација 
у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;  

4) скривени радови су радови који се изводе током реализације инвестиције и који се у 
каснијим фазама због природе и начина извођења не могу контролисати на лицу места;  

5) објекат за прераду пољопривредних производа и производа рибарства (у даљем 
тексту: објекат) је објекат у коме се обавља прерада пољопривредних производа и 
производа рибарства и који се налази на подручју Београдског региона, региона 
Војводине, Региона Шумадије и Западне Србије и Региона Јужне и Источне Србије у 
складу са законом који уређује регионални развој, осим објекта у коме се обавља 
малопродаја и објекта који се налази на Листи одобрених објеката Генералног 
директората Европске комисије за безбедност хране (ДГ САНТЕ);  

 

 



6) повезана лица су носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, 
супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој и побочној линији закључно 
са трећим степеном сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен 
пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује 
порез на добит правних лица;  

7) реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за набавку предмета 
прихватљиве инвестиције, и то: закључење купопродајног уговора, промет робе, 
издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности, 
као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом; 

8) место инвестиције јесте место у коме се налази објекат за прераду пољопривредних 
производа и производа рибарства који је предмет захтева у складу са овим 
правилником;  

9) привредни субјекат јесте правно лице или предузетник, независно од правног облика 
и начина финансирања, које обавља делатност производње и/или промета робе и/или 
пружања услуга на тржишту, изузев привредног субјекта који је у поступку 
приватизације;  

10) ризични капитал јесте финансирање у облику власничког капитала или у облику 
сличном власничком капиталу у раним фазама настанка и раног развоја привредног 
субјекта (фаза започињања, оснивања и развоја). 

Лица која остварују право на ИПАРД подстицаје  

Члан 3  

Право на ИПАРД подстицаје остварује:  

1) предузетник;  

2) привредно друштво;  

3) земљорадничка задруга.  

Лице из става 1. овог члана остварује право на ИПАРД подстицаје ако:  

1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) као 
комерцијално и налази се у активном статусу;  

2) је регистровано у Агенцији за привредне регистре и има активан статус;  

3) није покренут поступак стечаја или ликвидације;  

4) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 
30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева; 

5) као независан привредни субјекат или заједно са партнерским или повезаним 
привредним субјектима, има положај малог или средњег привредног субјекта у складу 
са овим правилником. 

Лице из става 1. овог члана које испуњава опште и посебне услове у складу са овим 
правилником, остварује право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у прераду и 
маркетинг у следећим секторима:  

1) млека;  



2) меса;  

3) воћа и поврћа; 

4) јаја;  

5) грожђа. 

Iа РАЗВРСТАВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

Мали, средњи и велики привредни субјекти (број запослених и 
финансијске границе као мерила за одређивање врсте привредног 

субјекта) 

Члан 4 

Мали привредни субјекат је привредни субјекат који, у складу са мерилима из чл. 4а-4г 
овог правилника, има мање од 50 запослених и годишњи промет и/или укупан годишњи 
биланс мањи од 10 милиона евра у динарској противвредности.  

Средњи привредни субјекат је привредни субјекат који, у складу са мерилима из чл. 4а-
4г овог правилника, има између 50 и 250 запослених и годишњи промет мањи од 50 
милиона евра и/или укупан годишњи биланс мањи од 43 милиона евра у динарској 
противвредности.  

Велики привредни субјекат је привредни субјект који није средњи или мали привредни 
субјекат у складу са овим правилником. 

Независни, партнерски и повезани привредни субјекти, као мерила која се 
узимају у обзир при рачунању броја запослених и финансијских граница 

Члан 4а 

Независни привредни субјекат је привредни субјекат који није партнерски привредни 
субјекат, нити повезани привредни субјекат, у складу са овим правилником.  

Партнерски привредни субјекти су привредни субјекти који нису повезани привредни 
субјекти и између којих постоји следећи однос: један привредни субјект (привредни 
субјект који је виши у власничком низу), сам или заједно с једним или више повезаних 
привредних субјеката, има 25% или више капитала или гласачких права у другом 
привредном субјекту (привредни субјект који је нижи у власничком низу).  

Изузетно од става 2. овог члана, привредни субјекат се сматра независним и без 
привредног субјекта партнера, ако 25% капитала или гласачких права у њему достигну 
или престигну улагачи, који појединачно или заједно нису повезани са привредним 
субјектом, а то су:  

1) јавна инвестициона друштва, друштва с ризичним капиталом, појединци или групе 
појединаца чија је редовна делатност улагање ризичног капитала и који улажу 
власнички капитал у послове који се не котирају на берзи (тзв. пословни анђели), ако су 
њихова заједничка улагања у исти привредни субјект мања од 1.250.000 евра у 
динарској противвредности;  

2) универзитети или непрофитни истраживачки центри;  

3) институционални улагачи, укључујући регионалне развојне фондове;  



4) самостални орган локалне самоуправе која има у годишњем буџету мање од 10 
милиона евра у динарској противвредности и мање од 5.000 становника.  

Повезани привредни субјекти су привредни субјекти између којих постоји неки од 
следећих односа:  

1) један привредни субјект има већину гласачких права акционара или чланова у другом 
привредном субјекту;  

2) један привредни субјект има право да именује или разреши већину чланова управе 
или надзорног одбора у другом привредном субјекту;  

3) један привредни субјекат има доминантан утицај у другом привредном субјекту на 
основу уговора закљученог с тим другим привредним субјектом или одредбе у статуту 
тог другог привредног субјекта;  

4) један привредни субјект, који је акционар или члан у другом привредном субјекту, 
самостално контролише, на основу договора са осталим акционарима или члановима у 
том другом привредном субјекту, већину гласачких права акционара или чланова у том 
другом привредном субјекту.  

Доминантан утицај у другом привредном субјекту не постоји ако улагачи из става 3. овог 
члана нису непосредно или посредно укључени у управљање тим другим привредним 
субјектом, без обзира на њихова права која имају као власници капитала.  

Повезани привредни субјекти су и они привредни субјекти између којих постоји, преко 
једног или више привредних субјеката, неки од односа описаних у ставу 4. овог члана 
као и привредни субјекти који имају једног или више улагача из става 3. овог члана.  

Повезани привредни субјекти су и они привредни субјекти између којих постоји, преко 
једног физичког лица или групе физичких лица која послују заједно, неки од односа из 
става 4. овог члана, ако привредни субјекти своју делатност или део своје делатности 
обављају на истом релевантном тржишту или на суседним тржиштима.  

Суседно тржиште је тржиште производа или услуга које се на вертикалном нивоу налази 
директно изнад или испод релевантног тржишта.  

Привредни субјекат није мали или средњи привредни субјекат ни ако јавни орган сам 
или више њих заједнички, непосредно или посредно, контролишу 25% или више 
капитала или гласачких права у привредном субјекту.  

Привредни субјекат даје изјаву о свом статусу независног привредног субјекта, 
партнерског привредног субјекта или повезаног привредног субјекта, као и изјаву о 
подацима из члана 4. овог правилника, при чему ту изјаву привредни субјект може дати 
и кад је капитал тако распоређен да не може тачно да се одреди у чијој је својини, с тим 
што привредни субјект може онда у доброј вери изјавити да се основано може 
претпоставити да један или више међусобно повезаних привредних субјеката нема у 
својини 25% или више капитала.  

Давање оваквих изјава не утиче на могућност проверавања и испитивања њихове 
тачности.  

Подаци који служе за одређивање броја запослених и финансијских 
граница и референтно раздобље  

Члан 4б  

Подаци о броју запослених и финансијским границама су подаци који се односе на 
последње одобрено рачуноводствено раздобље и израчунавају се на годишњој основи. 



Подаци се узимају у обзир почев од дана закључивања пословних књига. Висина 
промета израчунава се без пореза на додату вредност (ПДВ) и осталих посредних 
пореза.  

Ако привредни субјекат на дан закључивања пословних књига утврди да је на годишњој 
основи премашио број запослених или финансијске границе из члана 4. овог правилника 
или да је пао испод тог броја, односно границе, он стиче или губи положај малог или 
средњег привредног субјекта само ако се то понови у току два узастопна 
рачуноводствена раздобља.  

Код новооснованих привредних субјеката чији редовни годишњи финансијски извештаји 
нису још одобрени, подаци се изводе путем процене у доброј вери, током пословне 
године.  

Број запослених  

Члан 4в  

Број запослених одговара броју годишњих радних јединица (у даљем тексту: ГРЈ), тј. 
броју запослених с пуним радним временом који су радили у привредном субјекту или у 
његово име током целе референтне године.  

Рад лица која нису радила целу референтну годину, лица која су радила непуно радно 
време, без обзира на то колико је трајало то радно време, и рад сезонских радника (на 
основу уговора о раду или уговора о обављању привремених и повремених послова) 
узима се као део ГРЈ.  

Особље привредног субјекта чине:  

1) запослени;  

2) лица која раде за подређени привредни субјекат ако се сматрају запосленим;  

3) власници - менаџери;  

4) партнери који су редовно укључени у делатност привредног субјекта и који имају 
користи од финансијских предности привредног субјекта.  

Приправници или студенти који су на стручној обуци и који имају уговор о раду у својству 
приправника или уговор о стручном оспособљавању и усавршавању, не сматрају се 
особљем.  

Одређивање података о привредном субјекту  

Члан 4г  

Подаци о независном привредном субјекту, укључујући и број запослених, одређују се 
искључиво на основу његових редовних годишњих финансијских извештаја.  

Подаци о привредном субјекту који има партнерске привредне субјекте или повезане 
привредне субјекте, укључујући и број запослених, одређују се на основу редовних 
годишњих финансијских извештаја и осталих података привредног субјекта или на 
основу консолидованих финансијских извештаја привредног субјекта или 
консолидованих финансијских извештаја у којима је привредни субјект укључен путем 
консолидације.  

Подацима из става 2. овог члана додају се подаци о сваком партнерском привредном 
субјекту предметног привредног субјекта, који се налази на непосредно вишем или 
нижем нивоу у власничком низу од предметног привредног субјекта. Додавање је 



сразмерно проценту удела у капиталу или гласачким правима, шта је веће. Код 
друштава са узајамним уделима важи већи проценат.  

Подацима из ст. 2. и 3. овог члана додаје се 100% података о сваком привредном 
субјекту који је непосредно или посредно повезан са предметним привредним субјектом, 
изузев ако ови подаци нису већ укључени у консолидовани финансијски извештај.  

Ради примене ст. 2, 3. и 4. овог члана, подаци о партнерским привредним субјектима 
предметног привредног субјекта, изводе се из њихових редовних годишњих 
финансијских извештаја или из других података у консолидованом облику и њима се 
додаје 100% података о свим привредним субјектима који су с њима повезани, изузев 
ако ти подаци нису већ укључени у консолидовани финансијски извештај.  

Ради примене ст. 2, 3. и 4. овог члана, подаци о привредном субјекту који је повезан са 
предметним привредним субјектом, изводе се из његових редовних годишњих 
финансијских извештаја или из других података у консолидованом облику и њима се 
сразмерно додају подаци о сваком могућем привредном субјекту који је партнер овог 
повезаног привредног субјекта, и који се налази на непосредно вишем или непосредно 
нижем нивоу власничког низа од предметног привредног субјекта, изузев ако они нису 
укључени у консолидовани финансијски извештај у проценту који је најмање сразмеран 
проценту утврђеном на основу става 3. члана овог члана.  

Ако у консолидованим финансијским извештајима нема податка о запосленима у 
привредном субјекту, број запослених израчунава се сразмерним додавањем података 
од његових партнерских привредних субјеката и додавањем података од привредних 
субјеката с којим је повезан. 

II УСЛОВИ  

Општи услови за остваривање права на одобравање пројекта  

Члан 5  

Право на одобравање пројекта остварује лице из члана 3. овог правилника ако:  

1) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;  

2) има седиште на подручју Београдског региона, региона Војводина, региона Шумадије 
и Западне Србије, региона Јужне и Источне Србије у складу са законом који уређује 
регионални развој;  

3) се инвестиција налази на подручју Београдског региона, региона Војводина, региона 
Шумадије и Западне Србије, региона Јужне и Источне Србије у складу са законом који 
уређује регионални развој;  

4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству 
надлежном за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) по основу раније 
остварених подстицаја, субвенција и кредита;  

5) су објекат и катастарска парцела који су предмет инвестиције за коју се подноси 
захтев за одобравање пројекта у његовом власништву или на њима има право закупа, 
односно коришћења, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година 
почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим 
да ако је објекат и катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може 
имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;  

6) није предузело ниједну радњу везану за реализацију инвестиције која је предмет 
захтева пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак;  



7) добављач и лице из члана 3. овог правилника не представљају повезана лица, 
односно добављачи међусобно не представљају повезана лица;  

8) има три прикупљене понуде за предмет инвестиције, односно прихватљивих 
трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за вредност већу од 
10.000 евра у динарској противвредности према месечном курсу Европске Комисије у 
месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, односно једну понуду за 
предмет инвестиције за вредност до 10.000 евра, а које су независно прибављене и које 
су упоредиве по садржају и по спецификацијама и важеће на дан подношења захтева, 
осим за реализоване опште трошкове за које доставља рачун; 

9) се предметна инвестиција односи на прераду и маркетинг пољопривредних 
производа и производа рибарства датих у Прилогу 2 - Листа пољопривредних 
производа, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;  

10) је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно 
одобреном пројекту по основу овог правилника, односно ако по претходно одобреном 
пројекту у складу са овим правилником захтев за одобравање исплате није поднет у 
року одређеном решењем о одобравању пројекта; 

11) роба која је предмет набавке потиче из земље која је дата у Прилогу 3 - Листа 
прихватљивих земаља, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део 
(у даљем тексту: Прилог 3), осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за 
коришћење конкурентног преговарачког поступка1;  

12) (брисана)  

13) се објекат који је предмет инвестиције у сектору млека и меса не налази на Листи 
одобрених објеката Генералног директората Европске комисије за безбедност хране 
(ДГ САНТЕ);  

14) за објекат који је предмет инвестиције има дозволу за изградњу, односно решење 
за извођење радова, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;  

15) за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у 
циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму.  

Ако је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, лице остварује право на 
одобравање пројекта ако објекат који је предмет инвестиције има грађевинску дозволу, 
односно решење за извођење радова или употребну дозволу у складу са законом којим 
се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује 
озакоњење објеката.  

Ако је предмет захтева инвестиција за производњу енергије из обновљивих извора лице 
из члана 3. овог правилника остварује право на одобравање пројекта и ако:  

1) енергију из обновљивих извора користи за сопствену потрошњу на пољопривредном 
газдинству;  

2) пројектована годишња производња енергије из постројења које је предмет захтева не 
прелази вредност од 120% годишњег просека потрошње укупне топлотне и електричне 
енергије на газдинству, рачунато за период од претходне три године, осим ако овим 
правилником није другачије одређено;  

3) вишак произведене електричне енергије из постројења које је предмет захтева, а који 
се предаје мрежи на годишњем нивоу, није већи од утврђене укупне просечне годишње 
потрошње топлотне и електричне енергије на газдинству.  



_______________ 
1 Праг за коришћење конкурентног преговарачког поступка утврђује се у складу са 
Цоунцил Регулатион (ЕЕЦ) 24/14 на дан расписивања јавног позива.  

Посебни услови за остваривање права на одобравање пројекта за 
прераду и маркетинг у сектору млека  

Члан 6  

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника 
остварује право на ИПАРД подстицаје за прераду и маркетинг у сектору млека и ако:  

1) је уписано у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са 
прописима којима се уређује ветеринарство;  

2) има утврђен дневни капацитет објекта за прераду млека од 3.000 до 100.000 литара.  

Посебни услови за остваривање права на одобравање пројекта за 
прераду и маркетинг у сектору меса  

Члан 7  

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника 
остварује право на ИПАРД подстицаје за прераду и маркетинг у сектору меса и ако 
испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду меса у складу са прописима 
којима се уређује ветеринарство.  

Ако је подносилац захтева кланица, поред услова из става 1. овог члана, право на 
ИПАРД подстицаје за прераду и маркетинг у сектору меса остварује и ако има утврђен 
минимални капацитет клања за: 10 говеда или 50 свиња или 50 оваца или 5.000 јединки 
живине на дан.  

Посебни услови за остваривање права на одобравање пројекта за 
прераду и маркетинг у сектору јаја  

Члан 7а  

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника 
остварује право на ИПАРД подстицаје за прераду и маркетинг у сектору јаја и ако има 
објекат за израду производа од јаја који:  

1) испуњава ветеринарско-санитарне, односно опште и посебне услове за хигијену 
хране животињског порекла;  

2) је уписан у Регистар одобрених објеката у складу са прописима којима се уређује 
ветеринарство.  

Посебни услови за остваривање права на одобравање пројекта за 
прераду и маркетинг у сектору грожђа  

Члан 7б  

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника 
остварује право на ИПАРД подстицаје за прераду и маркетинг у сектору вина и ако:  

1) у Регистру има уписано грожђе у складу са шифарником биљне производње који је 
саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;  



2) је произвођач грожђа уписан у Виноградарски регистар у складу са законом којим се 
уређује вино. 

Пословни план и елементи и показатељи за процену економске 
одрживости пројекта  

Члан 8  

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава опште и посебне услове у складу са 
овим правилником, право на одобравање пројекта остварује ако докаже своју економску 
одрживост и одрживост пројекта на крају инвестиционог периода кроз пословни план.  

Пословни план из става 1. овог члана подноси се у електронској и писаној форми, и то:  

1) за инвестиције вредности до 50.000 евра кроз једноставан пословни план који је дат 
у Прилогу 4 - Једноставан пословни план, који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део;  

2) за инвестиције вредности веће од 50.000 евра кроз сложен пословни план који је дат 
у Прилогу 5 - Сложен пословни план, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део.  

Елементи и показатељи за процену економске одрживости подносиоца захтева и 
пројекта дати су у Прилогу 6 - Елементи и показатељи који се користе за процену 
економске одрживости подносиоца захтева и пројекта, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део.  

Износ ИПАРД подстицаја  

Члан 9  

ИПАРД подстицаји утврђују се у износу од 50% од вредности прихватљивих трошкова 
инвестиције умањеном за износ пореза на додату вредност.  

За инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама, ИПАРД подстицаји 
утврђују се у додатном износу од 10% преко процентуалног износа из става 1. овог 
члана.  

Вредност прихватљивог општег трошка не може прећи износ од 12% од вредности 
прихватљивих трошкова предметне инвестиције.  

Вредност прихватљивог општег трошка за израду пословног плана за које се одобравају 
ИПАРД подстицаји не може прећи износ од:  

1) 3% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције - ако је вредност 
прихватљивих трошкова предметне инвестиције већа од три милиона евра;  

2) 4% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције - ако је вредност 
прихватљивих трошкова предметне инвестиције већа од једног, а мања од три милиона 
евра;  

3) 5% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције - ако је вредност 
прихватљивих трошкова предметне инвестиције мања од милион евра.  

Корисник ИПАРД подстицаја (у даљем тексту: корисник) остварује право на ИПАРД 
подстицаје, без обзира на укупну вредност инвестиције, у оквиру следећих граница:  

1) за сектор млека у износу од 10.000 до 2.000.000 евра;  



2) за сектор меса, сектор воћа и поврћа, сектор јаја и сектор грожђа у износу од 10.000 
до 1.000.000 евра. 

Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја у складу са овим 
правилником од 2.000.000 евра у периоду спровођења ИПАРД програма.  

Инвестиције и прихватљиви трошкови  

Члан 10  

Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга, а односе се на 
изградњу и/или куповину нових машина и опреме и прихватљиви трошкови за које се 
одобравају ИПАРД подстицаји дати су у Прилогу 1.  

Трошкови из става 1. овог члана који се односе на изградњу и/или куповину нових 
машина и опреме, укључујући компјутерске програме, сматрају се прихватљивим, до 
тржишне вредности имовине, у складу са прописом којим се прописује методологија за 
утврђивања референтних цена инвестиција за обрачун ИПАРД подстицаја и три 
достављене понуде.  

Право на ИПАРД подстицаје остварује се искључиво за инвестиције које су реализоване 
након доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак који може да 
настане у периоду важења ИПАРД програма.  

Неприхватљиви трошкови  

Члан 11  

Право на ИПАРД подстицаје не може да се оствари за:  

1) порезе, укључујући ПДВ;  

2) царине, увозне и друге дажбине;  

3) куповину, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли 
ће лизинг резултирати променом власништва;  

4) казне, финансијске пенале и судске трошкове;  

5) трошкове пословања;  

6) половну механизацију и опрему;  

7) банкарске трошкове, трошкове гаранција и сличне трошкове;  

8) трошкове конверзије, трошкове и губитке у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД 
наменским рачуном, као и друге чисто финансијске трошкове;  

9) доприносе у натури;  

10) трошкове одржавања, амортизације или закупа;  

10а) трошкове шпедиције, пуштања у рад, као и за друге оперативне трошкове; 

11) набавку предмета инвестиције путем лизинга, компензације, асигнације и цесије или 
набавку на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга;  

12) набавку предмета инвестиције готовинским плаћањем.  



III ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ИПАРД 
ПОДСТИЦАЈЕ  

Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта  

Члан 12  

Поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје покреће се подношењем захтева 
за одобравање пројекта на основу јавног позива који расписује Министарство - Управа 
за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).  

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи рок за подношење захтева, износ 
расположивих средства за расписани позив, образац захтева, обавезну документацију 
и друге податке везане за конкретан позив.  

Поступак се покреће са подацима из Регистра на дан подношења захтева за 
одобравање пројекта.  

Јавни позив из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници 
Министарства, односно на званичној интернет страници Управе.  

Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање пројеката по истом 
јавном позиву.  

Захтев из става 1. овог члана може се поднети за једну или више инвестиција из Прилога 
1 у оквиру једног сектора.  

Документација уз захтев за одобравање пројекта  

Члан 13  

Уз захтев из члана 12. овог правилника доставља се следећа документација:  

1) пословни план у складу са чланом 8. овог правилника;  

2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу 
на годину у којој се подноси захтев;  

3) понуде у складу са чланом 5. тачка 8) овог правилника;  

4) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од 
надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно 
седишту подносиоца захтева;  

5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од 
стране надлежне пореске управе;  

6) извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре;  

7) последњи биланс успеха за лице које је обвезник пореза на приход од самосталне 
делатности; 

8) (брисана)  

9) последњи порески биланс - ПБ2 за лице које је обвезник пореза на приход од 
самосталне делатности; 



10) извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно 
препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис 
поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних 
књига ако није успостављен катастар непокретности;  

11) ако подносилац захтева није власник земљишта, односно објекта који је предмет 
инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног 
земљишта, односно објекта закључен са закуподавцем, односно уступиоцем, на период 
закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у 
којој се подноси захтев, с тим да ако је објекат и катастарска парцела предмет закупа, 
односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, 
односно права коришћења.  

За инвестиције у изградњу објеката, поред документације из става 1. овог члана, 
доставља се и:  

1) пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење, са 
предмером и предрачуном радова у складу са прописом којим се уређује планирање и 
изградња;  

2) грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова.  

За инвестиције у набавку опреме која се уграђује у објекат, поред документације из 
става 1. овог члана, доставља се и употребна дозвола у складу са законом којим се 
уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује 
озакоњење објеката.  

За инвестиције у обновљиве изворе енергије, поред документације из става 1. овог 
члана, доставља се и претходна студија оправданости или студија оправданости у 
складу са законом којим се уређује планирање и изградња, а која садржи анализу 
просечне потрошње електричне и топлотне енергије у претходне три године на 
пољопривредном газдинству образложену рачунима и осталим документима о 
потрошњи електричне енергије, гаса, топлотне енергије, сировина за производњу 
енергије за инвестиције у обновљиве изворе енергије.  

У случају да није могуће обезбедити доказе о потрошњи енергије у претходне три године 
из става 4. овог члана, или се пројектом планира значајно повећање потрошње енергије 
у наредном периоду због повећања обима производње на пољопривредном газдинству, 
за прорачун просечне потрошње електричне и топлотне енергије у претходне три године 
на пољопривредном газдинству, узимају се у прорачун они подаци о потрошњи енергије 
који стоје на располагању, за период који не може бити мањи од годину дана, и на ту 
вредност се додају пројектоване вредности потрошње енергије нових постројења.  

За доказивање испуњености критеријума рангирања подносилац захтева доставља и 
сертификат о органској производњи, односно акт о географској ознаци порекла, односно 
елаборат о енергетској ефикасности у складу са законом којим се уређује ефикасно 
коришћење енергије, односно одобрен акциони план за достизање стандарда Европске 
уније у сектору млека и меса у складу са националном стратегијом за унапређење 
објеката у којима се послује храном животињског порекла.  

Поред документације из става 1. овог члана, уз захтев из члана 12. овог правилника 
доставља се и:  

1) копија решења о упису у Виноградарски регистар у складу са прописима којима се 
уређује вино - за инвестиције у сектору грожђа;  

2) копија акта о испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова хигијене хране 
- за инвестиције у секторима млека, меса и јаја;  



3) копија решења о упису у Регистар одобрених објеката у складу са прописима којима 
се уређује ветеринарство - за инвестиције у сектору јаја. 

Документацију из става 1. тач. 4)-6), 9) и 10), става 2. тачка 2), ст. 3. и 7. овог члана, 
Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи 
управни поступак. 

Административна обрада захтева за одобравање пројекта  

Члан 14  

Управа врши административну обраду захтева за одобравање пројекта, провером 
података из захтева, документације приложене уз захтев и увидом у службене 
евиденције.  

Захтев за одобравање пројекта који није поднет од стране лица из члана 3. овог 
правилника, преурањен, неблаговремен захтев, као и сваки наредни захтев истог 
подносиоца по истом позиву, Управа одбацује без разматрања.  

Понуде  

Члан 15  

Понуда из члана 5. став 1. тачка 8) овог правилника нарочито садржи:  

1) назив, седиште и матични број добављача;  

2) назив, седиште и матични број подносиоца захтева;  

3) техничко - технолошке карактеристике за робу, радове и услуге који чине предмет 
инвестиције, односно предмер и предрачун радова за изградњу, при чему свака ставка 
у понуди мора да садржи: јединицу мере, количину, јединичну цену и укупну цену ставке, 
као и укупну цену понуде укључујући посебно исказану нето цену и износ ПДВ-а 
изражене у динарима, односно у еврима за стране добављаче, као и да садржи податке 
о основном моделу и додатној опреми;  

4) рок важења понуде;  

5) број, датум и место издавања понуде;  

6) потпис добављача;  

7) изјаву добављача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је предмет 
понуде нова и неупотребљавана роба;  

8) назив произвођача и земља порекла опреме, радова и услуга;  

9) изјаву добављача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је земља 
порекла опреме, радова и услуга земља из члана 5. став 1. тачка 11) овог правилника;  

10) гарантне услове;  

11) услове и начин плаћања;  

12) обавезе добављача у вези са испоруком.  

Подаци из прикупљених понуда треба да буду у складу са подацима који су наведени у 
пословном плану из члана 8. овог правилника.  



Одобравање понуде  

Члан 16  

Подносилац захтева у захтеву за одобравање пројекта означава као изабрану једну од 
три достављене понуде.  

Управа одобрава изабрану понуду у вредности која не може бити већа од вредности из 
понуде са најнижом ценом.  

Израчунавање основице за обрачун ИПАРД подстицаја  

Члан 17  

Основица за обрачун ИПАРД подстицаја утврђује се у вредности из члана 16. став. 2. 
овог правилника, ако ова вредност не прелази износ референтне цене утврђене у 
складу са посебним прописом којим се прописује методологија утврђивања референтне 
цене.  

Ако вредност из члана 16. став 2. овог правилника прелази износ референтне цене, 
основица за обрачун ИПАРД подстицаја утврђује се у висини референтне цене.  

Контрола на лицу места пре одобравања пројекта  

Члан 18  

После административне обраде захтева за одобравање пројекта Управа врши проверу 
испуњености прописаних услова контролом на лицу места у складу са законом којим се 
уређује пољопривреда и рурални развој.  

Управа, у зависности од врсте инвестиције, у извештају сачињеном током контроле на 
лицу места у фази одобравања пројекта, упознаје подносиоца захтева да најкасније 
десет дана пре извођења радова или испоруке опреме обавести Управу о извођењу 
скривених радова.  

Бодовање и рангирање  

Члан 19  

Ако износ расположивих средстава по јавном позиву није довољан за све поднете 
захтеве за одобравање пројекта, Управа спроводи поступак бодовања и рангирања.  

Са 20 бодова бодују се захтеви за одобравање пројекта ако је:  

1) место инвестиције у подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди у 
складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у 
пољопривреди;  

2) инвестиција усмерена ка заштити животне средине или управљању отпадом и 
отпадним водама;  

3) подносилац захтева сертификован за органску производњу у складу са прописом 
којим се уређује органска производња, односно ако је овлашћени корисник ознаке 
географског порекла у складу са прописом којим се уређују географске ознаке за 
пољопривредне и прехрамбене производе;  

4) целокупна инвестиција усмерена за достизање стандарда Европске уније;  



5) инвестиција усмерена за побољшање енергетске ефикасности, укључујући и 
коришћење обновљивих извора енергије.  

Ако подносилац захтева испуњава више критеријума бодови се сабирају.  

Ако постоји више захтева за одобравање пројекта са истим бројем бодова према 
критеријумима за рангирање, предност има раније поднет захтев за одобравање 
пројекта.  

Бодовна листа одобрених захтева објављује се на званичној интернет страници Управе.  

Подносилац захтева за одобравање пројекта има право на приговор на своје место на 
бодовној листи у року од 15 дана од дана објављивања листе.  

О приговору из става 6. овог члана Управа решава у року од 15 дана од дана подношења 
приговора.  

По коначности одлука о приговору из става 7. овог члана, Управа објављује коначну 
ранг листу захтева за одобравање пројекта на званичној интернет страници Управе. 

Решење о одобравању пројекта  

Члан 20  

Ако је административном обрадом и контролом на лицу места утврђено да подносилац 
захтева испуњава прописане услове и ако постоје расположива финансијска средства, 
директор Управе решењем одобрава пројекат.  

Решење из става 1. овог члана нарочито садржи:  

1) пројекат који се одобрава са прихватљивим инвестицијама и трошковима;  

2) одобрен износ ИПАРД подстицаја са израженим износом националног и 
кофинансирања Европске уније за пројекат који се одобрава;  

3) рок за реализацију инвестиције и подношење захтева за исплату;  

4) обавезу чувања документације која се односи на пројекат који се одобрава;  

5) обавезу достављања извештаја Управи о спровођењу одобреног пројекта у 
зависности од врсте пројекта;  

6) обавезу корисника да омогући несметан приступ и контролу на лицу места која се 
односи на одобрени пројекат, као и обавезу давања на увид целокупне документације 
везане за одобрени пројекат овлашћеним лицима Управе, органа надлежног за ревизију 
система спровођења програма Европске уније, Националног фонда Министарства 
финансија, Европске комисије, Европског ревизорског суда и Европске канцеларије за 
борбу против превара (ОЛАФ);  

7) забрану предузимања радњи које би могле довести до јавног финансирања истог 
одобреног пројекта;  

8) обавезу корисника да обавести Управу о извођењу скривених радова;  

9) обавезу корисника да обележи предмет инвестиције у складу са овим правилником.  

Управа позива корисника да преузме решење којим се одобрава пројекат.  



Приликом преузимања решења из става 3. овог члана Управа усменим и писменим 
путем упознаје корисника са правима, обавезама и одговорностима, као и прописаним 
санкцијама у складу са прописима којима се уређују ИПАРД подстицаји.  

Корисник својим потписом, односно овером аката из става 4. овог члана потврђује 
пријем решења о одобравању пројекта, као и да је упознат са правима, обавезама и 
одговорностима, као и прописаним санкцијама у складу са прописима којима се уређују 
ИПАРД подстицаји.  

Измена одобреног пројекта  

Члан 21  

После доношења решења о одобравању пројекта, а најкасније 30 дана пре истека рока 
за реализацију одобреног пројекта, корисник може поднети захтев за измену одобреног 
пројекта ако:  

1) су измене пројекта такве да се њима не мењају битне особине, односно сврха 
инвестиције;  

2) се измене односе на продужетак рока за завршетак пројекта, односно продужетак 
рока за подношење захтева за исплату, из оправданих разлога;  

3) реализација одобреног пројекта није могућа или није економски оправдана услед:  

(1) више силе,  

(2) немогућности добављача да обезбеди производе и услуге,  

(3) промене прописа,  

(4) увођења нових технологија које могу побољшати ефикасност предметне 
инвестиције.  

Уз захтев за измену одобреног пројекта, подносилац захтева доставља и доказе којима 
се потврђује оправданост разлога за измену.  

Измене пројекта морају бити у складу са општим и посебним условима за одобравање 
пројекта прописаним овим правилником.  

IV ИСПЛАТА ИПАРД ПОДСТИЦАЈА  

Општи услови за остваривање права на исплату ИПАРД подстицаја  

Члан 22  

Лице из члана 3. овог правилника које је остварило право на одобравање пројекта 
остварује право на исплату ИПАРД подстицаја ако:  

1) је реализовало инвестицију у складу са решењем о одобрењу пројекта, односно актом 
о измени пројекта;  

2) је инвестиција реализована безготовинским плаћањем;  

3) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;  

4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према Министарству, по 
основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;  



5) пољопривредно газдинство испуњава одговарајуће прописане услове у области: 
заштите животне средине, јавног здравља (са аспекта безбедности хране), безбедности 
и здравља на раду, као и ако предметна инвестиција испуњава наведене услове 
уређене прописима Европске уније у овим областима, а са којима су усклађени прописи 
Републике Србије; 

5а) пољопривредно газдинство које има животиње испуњава и одговарајуће прописане 
услове у области ветеринарског јавног здравља и добробити животиња, као и ако 
предметна инвестиција испуњава наведене услове уређене прописима Европске уније 
у овим областима, а са којима су усклађени прописи Републике Србије; 

6) је предмет инвестиције обележен на начин прописан овим правилником;  

7) предмет инвестиције није финансиран из других извора јавног финансирања, односно 
ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора 
финансирања;  

8) роба која је предмет набавке потиче из земље која је дата у Прилогу 3, осим када је 
вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког 
поступка2;  

9) (брисана)  

10) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже 
од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за исплату, односно од дана 
оснивања за новооснована правна лица и предузетнике.  

_____________ 
2 Праг за коришћење конкурентног преговарачког поступка утврђује се у складу са 
Цоунцил Регулатион (ЕЕЦ) 24/14 на дан расписивања јавног позива. 

Посебни услови за остваривање права на исплату ИПАРД подстицаја за 
инвестиције за прераду и маркетинг у сектору млека  

Члан 23  

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 22. овог правилника 
остварује право на исплату ИПАРД подстицаја за прераду и маркетинг у сектору млека 
ако:  

1) испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду млека у складу са прописима 
којима се уређује ветеринарство;  

2) има утврђен дневни капацитет објекта за прераду млека од 3.000 до 100.000 литара.  

Посебни услови за остваривање права на исплату ИПАРД подстицаја за 
инвестиције за прераду и маркетинг у сектору меса  

Члан 24  

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 22. овог правилника 
остварује право на исплату ИПАРД подстицаја за прераду и маркетинг у сектору меса 
ако испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду меса у складу са прописима 
којима се уређује ветеринарство.  

Ако је подносилац захтева кланица, поред услова из става 1. овог члана, право на 
ИПАРД подстицаје за прераду и маркетинг у сектору меса остварује и ако има утврђен 



минимални капацитет клања за: 10 говеда или 50 свиња или 50 оваца или 5.000 јединки 
живине на дан.  

Посебни услови за остваривање права на исплату ИПАРД подстицаја за 
инвестиције за прераду и маркетинг у сектору воћа и поврћа  

Члан 25  

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 22. овог правилника 
остварује право на исплату ИПАРД подстицаја за прераду и маркетинг у сектору воћа и 
поврћа ако је уписано у Централни регистар објеката, у складу са законом који уређује 
безбедност хране.  

Посебни услови за остваривање права на исплату ИПАРД подстицаја за 
инвестиције за прераду и маркетинг у сектору јаја  

Члан 25а  

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 22. овог правилника 
остварује право на исплату ИПАРД подстицаја за прераду и маркетинг у сектору јаја и 
ако има објекат за израду производа од јаја који:  

1) испуњава ветеринарско-санитарне, односно опште и посебне услове за хигијену 
хране животињског порекла;  

2) је уписан у Регистар одобрених објеката у складу са прописима којима се уређује 
ветеринарство.  

Посебни услови за остваривање права на одобравање пројекта за 
прераду и маркетинг у сектору грожђа  

Члан 25б  

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 22. овог правилника 
остварује право на исплату ИПАРД подстицаја за прераду и маркетинг у сектору грожђа 
и ако:  

1) у Регистру има уписано грожђе у складу са шифарником биљне производње који је 
саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;  

2) је произвођач грожђа уписан у Виноградарски регистар у складу са законом којим се 
уређује вино;  

3) је произвођач вина уписан у Винарски регистар у складу са законом којим се уређује 
вино;  

4) има утврђен максимално могући капацитетет годишње производње вина од 20.000 
до 1.000.000 литара. 

Покретање поступка за исплату ИПАРД подстицаја  

Члан 26  

Поступак за одобравање исплате ИПАРД подстицаја покреће се по захтеву корисника 
за одобравање исплате са подацима из Регистра на дан подношења захтева за 
одобравање исплате ИПАРД подстицаја, који се подноси Управи после реализације 
одобреног пројекта у року утврђеном у решењу о одобравању пројекта, односно акту о 
измени пројекта.  



Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање исплате по истом 
јавном позиву.  

Захтев за одобравање исплате поднет од стране лица коме решењем није одобрен 
пројекат, преурањен, неблаговремен захтев, као и сваки наредни захтев истог 
подносиоца по истом позиву, Управа одбацује без разматрања.  

Документација за остваривање права на исплату ИПАРД подстицаја  

Члан 27  

Уз захтев за одобравање за исплату из члана 26. овог правилника корисник доставља 
следећу документацију:  

1) рачуне за набавку предметне инвестиције у складу са решењем о одобравању 
пројекта;  

2) отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист;  

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврду о преносу 
средстава или извод, оверене од стране банке са назначеном сврхом уплате;  

4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне 
инвестиције, односно изјаву добављача да роба не подлеже обавези издавања 
гарантног листа;  

5) јединствену царинску исправу ако је корисник сам извршио увоз предмета 
инвестиције;  

6) сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе - ЕУР 1, односно увозни 
рачун са изјавом добављача о пореклу робе, односно изјаву произвођача о домаћем 
пореклу робе, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење 
конкурентног преговарачког поступка; 

7) извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре; 

8) извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно 
препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис 
поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних 
књига ако није успостављен катастар непокретности;  

9) употребна дозвола;  

10) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од 
надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно 
седишту подносиоца захтева;  

11) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од 
стране надлежне пореске управе;  

12) 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 инвестиција није 
предмет другог поступка за коришћење подстицаја;  

13) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи 
подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја ако корисник има 



пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине, односно ако се 
објекат предмета инвестиције налази на територији аутономне покрајине;  

14) потврду надлежног органа за послове уговарања и финансирања програма из 
средстава Европске уније, да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по 
неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција 
није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;  

15) ако је предмет инвестиције набавка робе корисник доставља изјаву од добављача 
да је испоручена роба нова;  

16) картице за некретнине, постројења и опрему за лица која воде књиге по систему 
двојног књиговодства за годину у којој је издато решење о одобравању пројекта, 
оверене печатом и потписом од стране овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица;  

17) картице за некретнине, постројења и опрему за лица која воде књиге по систему 
двојног књиговодства, коју води корисник, издатим на датум подношења захтева за 
исплату, оверене печатом и потписом од стране овлашћеног рачуновође или 
овлашћеног лица;  

18) акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се доказује да 
пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области заштите животне 
средине, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области заштите животне 
средине у складу са прописима Европске уније са којима су усклађени прописи 
Републике Србије;  

19) акт органа надлежног за послове безбедности и здравља на раду којим се доказује 
да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области безбедности и 
здравља на раду, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области 
безбедности и здравља на раду у складу са прописима којим се уређује безбедност и 
здравље на раду;  

20) акт органа надлежног за послове ветеринарског јавног здравља и добробити 
животиња којим се доказује да пољопривредно газдинство које има животиње испуњава 
прописане услове у области ветеринарског јавног здравља и добробити животиња, као 
и да предметна инвестиција испуњава услове из области ветеринарског јавног здравља 
и добробити животиња у складу са прописима којим се уређује ветеринарство и 
добробит животиња и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи 
Републике Србије; 

21) акт органа надлежног за послове безбедности хране биљног порекла којим се 
доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области 
безбедности хране биљног порекла, као и да предметна инвестиција испуњава услове 
из области безбедности хране биљног порекла у складу са прописима којим се уређује 
безбедност хране и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи 
Републике Србије, у сектору воћа и поврћа и сектору грожђа.  

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

1) уговор са овлашћеним извођачем радова;  

2) грађевинска књига, односно друга прописана документација у складу са прописима 
којима се уређује планирање и изградња;  

3) окончана ситуација за изведене радове;  

4) употребна дозвола.  



Поред документације из става 1. овог члана ако је корисник акционарско друштво 
доставља се и оснивачки акт.  

За инвестиције у секторима воћа и поврћа, поред документације из става 1. овог члана, 
доставља се и копија потврде о упису у Централни регистар објеката у складу са 
прописима којима се уређује безбедност хране, а за инвестиције у сектору грожђа 
доставља се и копија решења о упису у Виноградарски регистар и копија решења о 
упису у Винарски регистар у складу са прописима којима се уређује вино.  

За инвестиције у набавку специјализованог транспортног возила у сектору млека, поред 
документације из става 1. овог члана, доставља се и копија саобраћајне дозволе.  

За инвестиције у секторима млека, меса и јаја, поред документације из става 1. овог 
члана, доставља се и копија акта о испуњености ветеринарско-санитарних услова и 
услова хигијене хране, а за инвестиције у сектору јаја доставља се и копија решења о 
упису у Регистар одобрених објеката у складу са прописима којима се уређује 
ветеринарство. 

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 образац захтева за исплату. 

Документацију из става 1. тач. 7)-14) и 18)-21), става 2. тачка 4) и ст. 4-6. овог члана, 
Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи 
управни поступак. 

Форма документације  

Члан 28  

Уверења и потврде која се достављају уз захтев за одобравање права на ИПАРД 
подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.  

Сва документа која се достављају уз захтев гласе на подносиоца захтева и прилажу се 
у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.  

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране 
овлашћеног судског преводиоца.  

Управа може да затражи и додатну документацију у циљу утврђивања и провере 
испуњености прописаних услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.  

Контрола на лицу места пре исплате  

Члан 29  

После административне обраде захтева за одобравање исплате Управа врши проверу 
испуњености прописаних услова у складу са овим правилником контролом на лицу 
места на начин и поступку који је уређен посебним прописом.  

Контролом из става 1. овог члана Управа проверава да ли је корисник инвестицију 
реализовао у складу са решењем о одобравању пројекта.  

  



Решење о исплати ИПАРД подстицаја  

Члан 30  

Ако је административном обрадом и контролом на лицу места утврђено да захтев 
испуњава прописане услове директор Управе решењем одлучује о праву на коришћење 
ИПАРД подстицаја и налаже исплату ИПАРД подстицаја на наменски рачун корисника 
уписан у Регистар.  

Решењем из става 1. овог члана утврђује се износ средстава који се финансира 
средствима претприступне помоћи Европске уније, односно буџета Републике Србије, 
као и укупни износ ИПАРД подстицаја.  

Износ средстава који се финансира средствима претприступне помоћи Европске уније 
утврђује се у износу до 75% од укупног износа ИПАРД подстицаја.  

Решење из става 1. овог члана садржи и:  

1) обавезу чувања документације у складу са законом којим се уређује пољопривреда и 
рурални развој;  

2) обавезу примаоца средстава да обележи предмет инвестиције;  

3) обавезу примаоца средстава да наменски користи, не отуђи, нити омогући другом 
лицу коришћење предмета инвестиције у периоду од пет година од дана исплате;  

4) обавезу примаоца средстава да допусти у сваком тренутку несметан приступ и 
контролу на лицу места која се односи на одобрени пројекат, као и обавезу давања на 
увид целокупне документације везане за одобрени пројекат овлашћеним лицима: 
Управе, органа надлежног за ревизију система спровођења програма Европске уније, 
Националног фонда Министарства финансија, Европске комисије, Европског 
ревизорског суда и Европске канцеларије за борбу против превара (ОЛАФ);  

5) обавезу примаоца средстава да врати неосновано исплаћена средства у складу 
законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.  

Управа позива примаоца средстава да преузме решење којим се одобрава исплата 
ИПАРД подстицаја.  

Приликом преузимања решења из става 4. овог члана, Управа усменим и писменим 
путем упознаје примаоца са правима, обавезама и одговорностима, као и прописаним 
санкцијама у складу са прописима којима се уређују ИПАРД подстицаји.  

Прималац својим потписом, односно овером потврђује пријем решења о исплати 
ИПАРД подстицаја, као и да је упознат са правима, обавезама и одговорностима, као и 
прописаним санкцијама у складу са прописима којима се уређују ИПАРД подстицаји. 

Обележавање предмета инвестиције  

Члан 31  

Корисник врши привремено обележавање предмета инвестиције у изградњу објекта 
током реализације инвестиције, постављањем табле на градилишту у облику датом у 
Прилогу 7 - Обележавање предмета инвестиције, који је одштампан уз овој правилник и 
чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 7).  

Прималац средстава врши стално обележавање предмета инвестиције у року од три 
месеца после реализације инвестиције у облику датом у Прилогу 7 на месту лако 
видљивом за јавност.  



Прималац средстава обезбеђује да предмет инвестиције буде обележен на начин из 
става 2. овог члана у року од пет година од дана исплате ИПАРД подстицаја.  

Прималац средстава придржава се свих осталих обавеза везаних за означавање 
предмета инвестиције у складу са Секторским споразумом између Владе Републике 
Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније 
Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке 
пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД).  

Контрола на лицу места после исплате ИПАРД подстицаја  

Члан 32  

После исплате ИПАРД подстицаја Управа проверава контролом на лицу места да ли 
прималац средстава наменски користи предмет инвестиције, као и да ли се придржава 
других обавеза у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и 
овим правилником.  

Члан 33  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије".  

  

Самостални члан Правилника о изменама и допунама 
Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и 
производа рибарства  

("Сл. гласник РС", бр. 23/2018) 

Члан 12  

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије".  

  

Самостални чланови Правилника о изменама и допунама 
Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и 
производа рибарства  

("Сл. гласник РС", бр. 98/2018) 

Члан 10  

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 11  

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије".  



  

Самостални чланови Правилника о изменама и допунама 
Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и 
производа рибарства  

("Сл. гласник РС", бр. 82/2019) 

Члан 14  

Поступци за остваривање права на ИПАРД подстицаје покренути до дана ступања на 
снагу овог правилника, решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време 
њиховог покретања.  

Члан 15  

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије".  
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новим Прилогом 1  – Листа прихватљивих инвестиција и трошко-
ва, Прилогом 4  – Једноставан пословни план, Прилогом 5  – Сло-
жен пословни план, Прилогом 6  – Елементи и показатељи који се 
користе за процену економске одрживости подносиоца захтева и 
пројекта и Прилогом  – 7 Обележавање предмета инвестиције, који 
су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 14.
Поступци за остваривање права на ИПАРД подстицаје покре-

нути до дана ступања на снагу овог правилника, решаваће се у скла-
ду са прописом који је био на снази у време њиховог покретања.

Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Број 110-00-181/2018-09
У Београду, 18. новембра 2019. године

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 услуге);
2.4. Трошкови припреме студија изводљивости и осталих студија везаних за пројекат/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
8. ПЕЈЗАЖНИ РАДОВИ И ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ
8.1. Уређење екстеријера
8.2. Изградња унутрашњих путева
8.3. Потпорни и заштитни зидови
8.4. Асфалтирање

Све инвестиције/трошкови набројани у овој листи могу да обухвате хардвер и софтвер који омогућавају производне процесе (упра-
вљање, надзор и контролу) 

3.1. СЕКТОР МЛЕКА
3.1.1. Изградња
4. Изградња објеката за прераду млека и млечних производа укључујући и објекте/просторе за: пријем сировина (сабирни центри); термичку обраду (пастеризација/стери-
лизација/UHT/ферментација); хлађење и складиштење готових производа; паковање и дистрибуцију; складиштење санитарне опреме и санитарних производа; складиштење 
полупроизвода анималног порекла који нису намењени за људску исхрану (затворени контејнери  – прибор); складиштење материјала за паковање и адитива;  инсталацију 
вентилације и климатизације, хлађења и грејања; противпожарни резервоари и хидрантска мрежа; пратеће енергетске објекте укључујући и изградњу система за снабдевање 
водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем
4.1.1.1. Изградња објеката или покривених простора за чишћење и дезинфекцију возила 
4.1.1.2. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије, лабораторије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, скла-
диште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију 
4.1.1.3. Изградња објеката за прераду млечних прерађевина, укључујући објекте/просторе за: третман отпадних вода, управљање отпадним водама и отпадом и превенцију 
загађења ваздуха 
4.1.1.4. Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за сопствено коришћење: соларне енергије, енергија ветра, биомасе, 
биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу 
4.1.1.5. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у власништву пољопривредног предузећа/газдинства 
3.1.2. Опрема
3.1.2.1. Опрема за пријем, утовар и складиштење (хлађење) млека (сабирни центри) до фазе испоруке са одговарајућим уређајима за мерење температуре 

snezana.brindza
Rectangle
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3.1.2.2. Специјализована возила за транспорт сировог млека са одговарајућом опремом (мерни инструменти и уређаји за узорковање) 
3.1.2.3. Опрема за пријем, узорковање, утовар, прераду, термичку обраду, одлежавање/врење, пуњење, мерење, паковање и обележавање млека и млечних прерађевина, 
сушење и лиофилизацију
3.1.2.4. Опрема за испитивање квалитета млека
3.1.2.5. Опрема за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, апарата и машина, просторија за пресвлачење одеће и санитарних објеката 
(укључујући мерне уређаје), као и санитарна опрема (CIP систем)  
3.1.2.6. Опрема за држање и складиштење млека и млечних прерађевина
3.1.2.7. IT хардвер и софтвер за регистар млека и праћење, контролу и управљање процесима производње и складиштења (са инсталацијом) 
3.1.2.8. Лабораторијска опрема (искључујући стакларију) за унутрашњу употребу  – део производног објекта 
3.1.2.9. Опрема за одлагање и транспорт примарног, секундарног и терцијарног материјала за паковање отпада 
3.1.2.10. Опрема за прераду полупроизвода од млека и отпада
3.1.2.11. Опрема за припрему (укључујући хемијску припрему), акумулацију и дистрибуцију воде, укључујући топлу и хладну (лед) воду;
3.1.2.12. Опрема за обезбеђење посебних микроклиматских услова у производњи и/или складишним објектима (укључујући опрему за климатизацију просторија  – вентила-
ција, хлађење/грејање, противпожарну заштиту, сушење/влажење ваздуха) 
3.1.2.13. Опрема за прање, дезинфекцију и хигијенско сушење руку током рада и санитарне просторије (укључујући тушеве), опрема за просторије за гардеробу, опрема за 
чишћење, уређаји за прање и дезинфекцију одеће и обуће
3.1.2.14. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и управљање отпадом 
3.1.2.15. Инвестиције у технологије које доприносе енергетској ефикасности и заштити животне средине 
3.1.2.16. Опрема за превенцију загађења ваздуха и обнављање растварача 
3.1.2.17. Инвестиције у инсталације за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора енергије за сопствено коришћење: соларне енергије, енергије 
ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу 
3.1.2.18. Опрема за детекцију метала и/или других физичких ризика

3.2. СЕКТОР МЕСА
3.2.1. Изградња
3.2.1.1. Изградња кланица и објеката за прераду меса, укључујући и објекте/просторе за: пријем и привремени смештај животиња за клање; смештај болесних животиња или 
животиња за које се сумња да су заражене; фиксирање и клање животиња; хлађење меса; замрзавање и складиштење меса (хладњача); сечење и паковање меса; паковање 
изнутрица; отпремање меса; клање искључиво болесних или животиња за које се сумња да су болесне; складиштење стајњака или садржаја дигестивног тракта; одвојено 
складиштење упакованог и неупакованог меса; складиштење нуспроизвода животињског порекла који нису намењени за људску употребу; инсталацију вентилације, клима-
тизације, хлађења и грејања; противпожарне резервоаре и хидрантску мрежу; пратеће енергетске објекте укључујући и изградњу система за снабдевање водом (укључујући 
бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем
3.2.1.2. Изградња објеката за производњу производа од меса укључујући и просторије/објекте за: пријем, складиштење и/или сечење меса; са посебним микроклиматским 
условима за производњу; паковање; чување готових производа; чување зачина и других адитива који се користе у производњи; складиштење амбалаже; одвојено складиште-
ње прибора, опреме и посуда за чишћење, прање и дезинфекцију; одвојено сакупљање и складиштење нуспроизвода животињског порекла који нису за људску употребу; 
инсталацију вентилације, климатизације, хлађења и грејања; противпожарне резервоаре и хидрантску мрежу; пратеће енергетске објекте укључујући и изградњу система за 
снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем 
3.2.1.3. Изградња објеката за складиштење готових производа животињског порекла у условима контролисане температуре и/или паковање и препакивање производа жи-
вотињског порекла укључујући и објекте/просторе за: пријем и складиштење хране; складиштење амбалаже за паковање; одвојено складиштење прибора, опреме и посуда 
за чишћење, прање и дезинфекцију; одвојено сакупљање и складиштење нуспроизвода животињског порекла који нису за људску употребу; отпремање робе; инсталацију 
вентилације, климатизације, хлађења и грејања; противпожарне резервоаре и хидрантску мрежу; пратеће енергетске објекте; изградња система за снабдевање водом (укљу-
чујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем
3.2.1.4. Изградња простора са одговарајућом опремом за чишћење, прање и дезинфекцију возила за превоз животиња 
3.2.1.5. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, лабораторије, просторије за одмор радника, 
просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)  
3.2.1.6. Изградња објеката за третман отпадних вода, управљање отпадом и превенција загађења ваздуха 
3.2.1.7. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у власништву газдинства
3.2.1.8. Изградња покривеног простора за истовар животиња
3.2.1.9. Изградња објеката за чишћење, прање и дезинфекцију возила за превоз животиња 
3.2.1.10. Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за сопствено коришћење: соларне енергије, енергија ветра, биомасе, 
биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу
3.2.2. Опрема
3.2.2.1. Опрема за истовар животиња и истоварне рампе
3.2.2.2. Опрема за пријем, привремени смештај, храњење и појење животиња у простору за чекање, чишћење, прање и дезинфекција простора за чекање 
3.2.2.3. Опрема за превоз животиња унутар кланице (у случају повређених или болесних животиња) 
3.2.2.4. Опрема за усмеравање животиња током кретања у кланици 
3.2.2.5. Опрема за обуздавање, омамљивање и клање животиња 
3.2.2.6. Опрема за пријем сировина
3.2.2.7. Систем (делови, опрема) за транспорт трупова и делова трупа
3.2.2.8. Опрема за расецање трупова након искрварења
3.2.2.9. Уређаји за мерење удела мишићног ткива у трупу
3.2.2.10. Опрема за сакупљање, пријем, складиштење (хладњача), уклањање и прераду нуспроизвода животињског порекла који нису намењени људској употреби и кланич-
ног отпада 
3.2.2.11.Опрема за центре за сакупљање животињског отпада
3.2.2.12. Опрема за прераду и паковање изнутрица
3.2.2.13. Опрема за пражњење и чишћење желудаца, бешика и црева
3.2.2.14. Опрема за сечење, прераду, паковање и обележавање
3.2.2.15. Уређаји за хлађење живинских трупова (хлађење ваздушном струјом или „чилерима”)
3.2.2.16. Опрема за прераду и складиштење масти
3.2.2.17. Опрема за хлађење и/или замрзавање сировина и готових производа, укључујући и уређаје за мерење
3.2.2.18. Опрема за производњу млевеног меса, полупрерађених производа од меса, механички одвојеног меса и готових месних прерађевина
3.2.2.19. Опрема за пријем, руковање, чување и отпрему производа од меса, са одговарајућим уређајима за мерење
3.2.2.20. Опрема за чишћење, прање и дезинфекцију возила и кавеза
3.2.2.21. Опрема за унутрашње ветеринарске контроле (као део објекта, интегрални део пројекта) 
3.2.2.22. Лабораторијска опрема, искључујући стакларију (интегрални део пројекта) 
3.2.2.23. Опрема за праћење, мерење и управљање процесима производње и складиштења (са инсталацијом)
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3.2.2.24. Опрема за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, апарата и машина
3.2.2.25. Опрема за детекцију метала и/или других физичких ризика
3.2.2.26. Опрема за обезбеђивање посебних микроклиматских услова у производним и/или складишним просторима (укључујући опрему за климатизацију простора  – хлађе-
ње/грејање, противпожарну заштиту, исушивање/овлаживање ваздуха) 
3.2.2.27. Опрема за прање, дезинфекцију и хигијенско сушење руку у оперативним објектима и санитарним просторијама (укључујући тушеве), опрема за просторије за 
смештај гардеробе, опрема за чишћење, прање и дезинфекцију одеће и обуће
3.2.2.28. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода, управљање отпадом и превенцију загађења ваздуха
3.2.2.29. Опрема за превенцију загађења ваздуха и обнављање растварача
3.2.2.30. Инвестиције у инсталације за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора енергије за сопствено коришћење: соларне енергије, енергије 
ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу 
3.2.2.31. Опрема за руковање, утовар, истовар и унутрашњи превоз сировина и производа 
3.2.2.32. Инвестиције у технологије које доприносе енергетској ефикасности и заштити животне средине
3.2.2.33. IT хардвер и софтвер за праћење, контролу и управљање процесима производње и складиштења (са инсталацијом)

3.3. СЕКТОР ВОЋА И ПОВРЋА
3.3.1. Изградња
3.3.1.1. Изградња објеката за прераду воћа и поврћа укључујући и објекте/просторе за: складиштење сировина; прање/чишћење; сортирање; конзервирање; сушење; замр-
завање; хлађење (укључујући УЛО хладњаче); анализу готових производа; складиштење амбалаже, адитива и готових производа; инсталацију вентилације, климатизације, 
грејања и превенцију загађења ваздуха; противпожарне резервоаре и хидрантску мрежу; пратеће енергетске објекте укључујући и изградњу система за снабдевање водом 
(укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем
3.3.1.2. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије, лабораторије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, скла-
диште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)  
3.3.1.3. Изградња објеката за прераду полупроизвода и третман отпадних вода, управљање отпадом и превенцију загађења ваздуха 
3.3.1.4. Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за сопствено коришћење: соларне енергије, енергије ветра, биомасе, 
биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу 
3.3.1.5. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у власништву пољопривредног предузећа/газдинства
3.3.2. Опрема
3.3.2.1. Опрема за сушење и лиофилизацију, прање, чишћење и сортирање 
3.3.2.2. Опрема и уређаји за пријем, прераду, паковање, обележавање и привремено складиштење укључујући и линије за пуњење, машине за паковање, машине за обележа-
вање и друга специјализована опрема 
3.3.2.3. Опрема за термичку обраду (стерилизација/ пастеризација/ бланширање)
3.3.2.4. Опрема и уређаји за хлађење и замрзавање
3.3.2.5. Опрема за вештачку вентилацију, климатизацију, хлађење и грејање, противпожарну заштиту објеката за прераду и складиштење  
3.3.2.6. Опрема за превоз воћа и поврћа (бокс палете, пластични контејнери итд.) 
3.3.2.7. Уређаји за превоз у кругу објекта у складу са захтевима пројекта 
3.3.2.8. Опрема и уређаји за третман отпадних вода (физички, хемијски и биолошки третман), управљање отпадом и спречавање загађења ваздуха 
3.3.2.9. Опрема за превенцију загађења ваздуха и обнављање растварача
3.3.2.10. Опрема за прање, дезинфекцију и хигијенско сушење руку у оперативним објектима и санитарним просторијама (укључујући тушеве), опрема за просторије за 
смештај гардеробе, опрема за чишћење, прање и дезинфекцију одеће и обуће 
3.3.2.11. Опрема за пријем сировина
3.3.2.12. Лабораторијска опрема, искључујући стакларију (интегрални део пројекта)
3.3.2.13. Опрема за детекцију метала и/или других физичких ризика
3.3.2.14. Опрема за складиштење сировина и готових производа, у складу са захтевима пројекта 
3.3.2.15. Инвестиције у инсталације за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора енергије за сопствено коришћење: соларне енергије, енергије 
ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу 
3.3.2.16. Инвестиције у технологије које доприносе енергетској ефикасности и заштити животне средине

3.4. СЕКТОР JAJA
3.4.1. Изградња
3.4.1.1. Изградња објеката за прераду jaja; објеката за пријем и складиштење јаја; објеката за производни процес, укључујући просторије са посебним микроклиматским 
условима за производњу; објеката за паковање производа од јаја; објеката за отпремање производа од јаја; објеката за складиштење отпада и нуспроизвода; објеката за 
одвојено складиштење упакованог и неупакованог производа у условима контролисане температуре; хладњача; објеката за складиштење производа од јаја за индустријску 
употребу; објеката за складиштење амбалаже; објеката за одвојено складиштење прибора, опреме и посуда за чишћење, прање и дезинфекцију; постројења за инсталацију 
вентилације, климатизације, хлађења и грејања; споредна енергетска постројења; изградња и/или реконструкција система за водоснабдевање (укључујући бунаре), снабдева-
ње гасом, струјом (укључујући генераторе) и канализациони систем
3.4.1.2. Изградња простора са одговарајућом опремом за чишћење, прање и дезинфекцију возила за превоз јаја и производа од јаја
3.4.1.3. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, лабораторије, просторије за одмор радника, 
просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)  
3.4.1.4. Изградња објеката за третман отпадних вода, управљање отпадом и превенцију загађења ваздуха 
3.4.1.5. Изградња мреже унутрашњих путева и паркинг места унутар имања (простора) у власништву 
3.4.1.6. Изградња покривеног простора за истовар сировина
3.4.1.7. Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора са максималним капацитетом годишње потрошње енергије у оквиру пољопривредног предузе-
ћа/газдинства (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу), укључујући повезивање електрана на дистрибутивну мрежу / од постројења до објеката
3.4.2. Опрема
3.4.2.1. Опрема за истовар сировина и истоварне рампе
3.4.2.2. Опрема за пријем и складиштење сировина 
3.4.2.3. Опрема за прераду  јаја (опрема за механичко  ломљење јаја, опрема за филтрацију и хомогенизацију, опрема за термичку обраду/пастеризацију, опрема за хлађење, 
опрема за сушење, опрема за замрзавање)
3.4.2.4. Опрема за сакупљање и складиштење отпада и нуспроизвода који нису намењени људској употреби 
3.4.2.5. Опрема за пријем, руковање, чување и отпрему готових производа, са одговарајућим уређајима за мерење
3.4.2.6. Опрема за чишћење, прање и дезинфекцију возила и амбалаже
3.4.2.7. Опрема за унутрашње ветеринарске контроле (као део објекта, интегрални део пројекта) 
3.4.2.8. Лабораторијска опрема, искључујући стакларију (интегрални део пројекта) 
3.4.2.9. Опрема за праћење, мерење и управљање процесима производње и складиштења (са инсталацијом)
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3.4.2.10. Опрема за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, апарата и машина
3.4.2.11. Опрема за детекцију метала и/или других физичких ризика
3.4.2.12. Опрема за обезбеђивање посебних микроклиматских услова у производним и/или складишним просторима (укључујући опрему за климатизацију простора  – хлађе-
ње/грејање, исушивање/овлаживање ваздуха) 
3.4.2.13. Опрема за прање и хигијенско сушење руку у оперативним објектима и санитарним просторијама (укључујући тушеве), опрема за просторије за смештај гардеробе, 
опрема за чишћење, прање и дезинфекцију одеће и обуће
3.4.2.14. Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода, управљање отпадом и превенцију загађења ваздуха
3.4.2.15. Опрема за превенцију загађења ваздуха и обнављање растварача
3.4.2.16. Инвестиције у опремање постројења за обновљиву енергију за сопствене потребе: посебно у соларну енергију, постројења на биомасу, котлове за сагоревање 
биомасе
3.4.2.17. Опрема за руковање, утовар, истовар и унутрашњи превоз сировина и производа  
3.4.2.18. IT хардвер и софтвер за   праћење, контролу и управљање процесима производње и складиштења (са инсталацијом)

3.5. СЕКТОР ПРЕРАДЕ ГРОЖЂА
3.5.1. Изградња
3.5.1.1. Изградња објеката за прераду грожђа, односно производњу вина укључујући и објекат/простор за: складиштење вина/винских производа и ароматизованих произво-
да на бази вина; анализу грожђа и вина; складиштење амбалаже, репроматеријала и енолошких средстава укључујући и инсталацију вентилације, климатизације, грејања и 
превенцију загађења ваздуха; противпожарне резервоаре и хидрантску мрежу; пратеће енергетске објекте укључујући и изградњу система за снабдевање водом (укључујући 
бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем
3.5.1.2. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије, лабораторије, просторија за сензорну евалуацију и карактеризацију вина/дегустационих сала; просто-
рије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)  
3.5.1.3. Изградња објеката за прераду отпада из производње и третман отпадних вода, управљање отпадом и превенцију загађења ваздуха 
3.5.1.4. Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за сопствено коришћење: соларне енергије, енергије ветра, биомасе, 
биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу 
3.5.1.5. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у власништву пољопривредног предузећа/газдинства
3.5.2. Опрема
3.5.2.1. Опрема и уређаји за пријем, паковање и обележавање стоног грожђа и друга специјализована опрема 
3.5.2.2. Опрема за вештачку вентилацију, климатизацију, хлађење и грејање, противпожарну заштиту објеката за складиштење  
3.5.2.3. Уређаји за превоз у кругу објекта у складу са захтевима пројекта 
3.5.2.4. Инокс судови за вино, винификатори судови (опрема) за винификацију, ферментацију и чување и универзалне посуде за вино и ароматизоване производе на бази 
вина
3.5.2.5. Уређаји за контролисану ферментацију и хладну стабилизацију вина (контролу температуре) укључујући компјутеризовани софтвер
3.5.2.6. Парни генератори за стерилизацију опреме и судова и уређаји за прање
3.5.2.7. Опрема за складиштење, мешање, накнадну негу и одлежавање вина укључујући дрвене судове и буриће за барикирање
3.5.2.8. Машине/опрема за прераду грожђа, опрема за ферментацију/винификацију, опрема за производњу вина (третман вина и шире), опрема за технологију везану за 
пенушава вина Филтери, муљаче, пнеуматске пресе, пумпе, центрифугални сепаратори, системи за убацивање азота и друга опрема
3.5.2.9. Опрема за кондиционирање (пуњење, етикетирање, паковање) укључујући линије за пуњење и етикетирање уз одговарајућу опрему, пунилице, етикетирке и чепили-
це и друга опрема
3.5.2.10. Опрема за транспорт у склопу винарије (палете за боце, контејнери, постоља за дрвену барик бурад, опрема за окретање боца и остала опрема, као и софтвер за 
управљање винаријама
3.5.2.11. Опрема и уређаји за третман отпадних вода (физички, хемијски и биолошки третман), управљање отпадом и спречавање загађења ваздуха 
3.5.2.12. Опрема за превенцију загађења ваздуха и обнављање растварача
3.5.2.13. Опрема за прање, дезинфекцију и хигијенско сушење руку у оперативним објектима и санитарним просторијама (укључујући тушеве), опрема за просторије за 
смештај гардеробе, опрема за чишћење, прање и дезинфекцију одеће и обуће 
3.5.2.14. Лабораторијска опрема и уређаји, искључујући стаклене посуде (интегрални део пројекта)
3.5.2.15. Уређаји и опрема за прераду нус производа пореклом од грожђа (искључујићи дестилате)
3.5.2.16. Инвестиције у инсталације за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора енергије за сопствено коришћење: соларне енергије, енергије 
ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу 
3.5.2.17. Инвестиције у технологије које доприносе енергетској ефикасности и заштити животне средине
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1.4. СЕК ТОР ОСТА ЛИ УСЕ ВИ (ЖИ ТА РИ ЦЕ, УЉА РИ ЦЕ, ШЕ ЋЕР НА РЕ ПА) 

1.4.1. Из град ња
1.4.1.1 Из град ња обје ка та за уто вар, узор ко ва ње, су ше ње и скла ди ште ње зр на (жи-
та ри ца и уља ри ца) на по љо при вред ном га здин ству/до ма ћин ству укљу чу ју ћи објек-
те за упра вља ње су ша ра ма и огра ђи ва ње обје ка та жи цом.
1.4.1.2. Из град ња уну тра шње пут не мре же и пар кинг ме ста у окви ру про сто ра у 
вла сни штву га здин ства 
1.4.2. Опре ма и ме ха ни за ци ја
1.4.2.1. Опре ма за уто вар, узор ко ва ње, скла ди ште ње и су ше ње зр на жи та и уља ри ца 
(кол ске ва ге, ис то вар не рам пе и ула зни тран спор те ри)
1.4.2.2. Уну тра шња опре ма за си ло се
1.4.2.3. Екс трак то ри
1.4.2.4. Скла ди шни и из ла зни тран спор те ри
1.4.2.5. Опре ма за ана ли зу усло ва скла ди ште ња и ква ли те та зр на
1.4.2.6. Ста ци о нар не и мо бил не су ша ре (са свим еле мен ти ма и мон та жом)

ЛИ СТА ПРИ ХВА ТЉИ ВИХ ТРО ШКО ВА ЗА СВЕ СЕК ТО РЕ  
У ОКВИ РУ МЕ РЕ

10. ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈА И ОПРЕ МА ЗА СВЕ СЕК ТО РЕ
10.1. По љо при вред на ме ха ни за ци ја 
10.1.1. Трак то ри до 100 kW
10.1.2. Оста ла ме ха ни за ци ја (ис кљу чу ју ћи жит не ком бај не) 
10.2. При кључ не по љо при вред не ма ши не
10.2.1. Ма ши не за при мар ну об ра ду зе мљи шта
10.2.2. Ма ши не за до пун ску об ра ду зе мљи шта
10.2.3. Ма ши не за ђу бре ње зе мљи шта
10.2.4. Ма ши не за се тву
10.2.5. Ма ши не за сад њу
10.2.6. Ма ши не за за шти ту би ља
10.2.7. Ма ши не за же тву
10.2.8. Ма ши не за тран спорт 

МАК СИ МАЛ НА СНА ГА ТРАК ТО РА ПО СЕК ТО РИ МА  
И ВЕ ЛИ ЧИ НИ/КА ПА ЦИ ТЕ ТУ

Вр ста по љо при вред не про из вод ње По вр ши на (у ha) Мак си мал на сна га 
(kW)

Воћарство
2 –10 60
10 –50 80
50 –100 100

Повртарство

0,5 –2 40
2 –10 80
10 –30 90
30 –50 100

Жи та ри це, уља ри це, ше ћер на ре па
2 –20 80
20 –50 100

Вр ста по љо при вред не про из вод ње Обим  – ка па ци тет 
(број гр ла)

Мак си мал на сна га 
(kW)

Сто чар ство  – му зне кра ве
20 –50 80
50 –300 100

Го ве дар ство
20 –40 80

40 –1.000 100

Сви њар ство
100 –1.000 80

1.000 –10.000 100

Ов чар ство/ко зар ство
150 –400 80

400 –1.000 100

Жи ви нар ство
4.000 –20.000 60

20.000 –40.000 70
40.000 –50.000 100

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 бр 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; скроб; 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 ве 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 о 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
По гла вље 45

45.01 При род на плу та, нео бра ђе на, дро бље на, гра ну лир 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 бр. 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)
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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, Лих тен 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

ЈЕ ДИН СТВЕ НИ 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 до ста вља се 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). По пу ње не та-
бе ле 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 ex cel фор ма ту 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
2.2. Ин фор ма ци је о про јек ту 
Попунити табелу „9. Добијени резултати”, дату у  excel

формату
2.2.1.Описпројекта
У овом де лу По слов ног пла на тре ба на ве сти вр сту ода бра не 

ин ве сти ци је(а) и опи са ти про из вод(е) и услу гу(е) ко је под но си лац 
пла ни ра да про из ве де/пру жи на кон ре а ли за ци је ин ве сти ци је. Ако 
се по слов ни план ра ди за от куп ни или са бир ни цен тар за про из-
вод се сма тра про из вод ко ји се от ку пљу је или са би ра. На ве сти да 
ли се ра ди о уса вр ша ва њу/про ши ре њу већ по сто је ће про из вод ње, 
по кре та њу но ве про из вод ње или је про је кат са мо ста лан од по сто-
је ћих по слов них ак тив но сти.

При ли ком опи са узе ти у об зир да сва ула га ња мо ра ју би ти 
ве за на за про из вод њу по љо при вред них про из во да  на ве де них у 
При ло гу 2 Пра вил ни ка. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
* 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.

Опи са ти свр ху ин ве сти ци је и по ја сни ти, ре а ли за ци ји ко јих 
ци ље ва она до при но си, нпр. ускла ђи ва ње са стан дар ди ма, сма ње-
ње тро шко ва про из вод ње, но ве тр жи шне при ли ке итд.

2.2.2.Проценапотражње
Обра зло жи ти за што се оче ку је по тра жња за од го ва ра ју ћим 

про из во дом/услу гом и об ја сни ти на ко ји на чин је про це ње на по-
тра жња за истим. На ве сти трен до ве по тра жње. Уко ли ко по сто је 
кван ти та тив ни по да ци, опи са ти их и на ве сти из во ре. На ве сти по-
сто је ће куп це, од но сно уко ли ко се ра ди о но вом по сло ва њу, на ве-
сти пла ни ра не куп це.  

2.2.3.Циљпројекта
Опи са ти про је кат у скла ду са ци љем/еви ма ода бра ним у 

обра сцу зах те ва.
2.2.4.Планспровођењаинвестиције(временскадинамика)
На ве сти глав не ак тив но сти и пла ни ра ни вре мен ски рас по ред 

за ре а ли за ци ју ин ве сти ци је.
 – Пла ни ра ни да тум по чет ка ин ве сти ци је
 – Пла ни ра ни да тум за вр шет ка ин ве сти ци је 
 – Тра ја ње ак тив но сти у ме се ци ма;

3. ПРО ИЗ ВОД НИ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ  И ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА  
ПРО ИЗ ВОД ЊЕ

3.1. Опис
Украт ко опи са ти про из вод њу ко ја је за сту пље на на га здин-

ству. На ве сти тре нут не ка па ци те те и тех нич ко-тех но ло шке усло ве 
(по сто је ће зе мљи ште, објек те, опре му итд.), по тре бу за ин ве сти-
ра ње у но ви про је кат, као и нео п ход не но ве објек те, опре му, ме ха-
ни за ци ју. На ве сти ка ко ће се но ви про је кат укло пи ти у по сто је ће 
ка па ци те те. Ако је про јек том пла ни ра но да се по ве ћа по сто је ћи ка-
па ци тет, ана ли за тре ба да об ја сни да ли ће но ва ин ве сти ци ја има ти 
исту тех но ло ги ју или ће по бољ ша ти тех нич ко-тех но ло шки ни во.

3.2. Струк ту ра и обим про из вод ње 
Попунитетабелу„3.2.Структураиобимпроизводње”,да-

тууexcelформату
У та бе ли тре ба при ка за ти по сто је ћи, ако је ин ве сти ци ја ве за-

на за по сто је ћу про из вод њу и пла ни ра ни обим про из вод ње за сва-
ки про из вод, ис ка зан у је ди ни ца ма ме ре, за сва ку го ди ну тра ја ња 
про јек та.

3.3. Тро шак ма те ри јал них ин пу та 
Попунитетабелу„3.3.Трошакматеријалнихинпута”,дату

excelформату
3.4. Струк ту ра и ди на ми ка ма те ри јал них и не ма те ри јал них 

тро шко ва
Попунитетабелу „3.4. Структура и динамикаматеријал-

нихинематеријалнихтрошкова”,датуexcelформату

4. ЗА ПО СЛЕ НИ

4.1. Опис
На ве сти ко упра вља сва ко днев ним по слом, ње го во обра зо ва-

ње, при ка за ти ор га ни за ци о ну ше му (у слу ча ју ви ше од 10 стал но 
за по сле них), план за по шља ва ња и ква ли фи ка ци о ну струк ту ру у 
скла ду са бу ду ћом ин ве сти ци јом. 

4.2. Ди на ми ка за по сле них
Попунитетабелу„4.2.Динамиказапослених”,датууexcel

формату

5. ЗА ДО ВО ЉА ВА ЊЕ СТАН ДАР ДА

Украт ко опи са ти ути цај про јек та на жи вот ну сре ди ну и на до-
бро бит жи во ти ња, као и да ли ће про је кат ис пу ни ти ЕУ стан дар де, 
по љо при вред но га здин ство ис пу ња ва или ће ис пу ни ти ми ни мум 
на ци о нал них стан дар да на кра ју ин ве сти ци је, из ових обла сти.

6. ЛО КА ЦИ ЈА И ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА

6.1. Опис
Овај оде љак опи су је ло ка ци ју по слов не ак тив но сти или по-

љо при вред не про из вод ње, ве зу са пу те ви ма и усло ви ма на пу те-
ви ма (ло кал ни, ре ги о нал ни, ауто пут, не ка те го ри зи ран пут), уда-
ље ност од град ских цен та ра, уда ље ност од тр жи шта за про да ју и 
ку по ви ну, рас по ло жи ви из во ри енер ги је, во до снад бе ва ње (укљу-
чу ју ћи и до ступ ност во де за на вод ња ва ње) итд. За пла ни ра не но ве 
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