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5) оба ве зу при ма о ца сред ста ва да вра ти нео сно ва но ис пла-

ће на сред ства у скла ду за ко ном ко јим се уре ђу је по љо при вре да и 
ру рал ни раз вој.

Обе ле жа ва ње пред ме та ин ве сти ци је

Члан 37.
Ко ри сник ИПАРД под сти ца ја вр ши при вре ме но обе ле жа ва-

ње пред ме та ин ве сти ци је у из град њу објек та то ком ре а ли за ци је 
ин ве сти ци је, по ста вља њем та бле на гра ди ли шту у об ли ку да том 
у При ло гу 7  – Обе ле жа ва ње пред ме та ин ве сти ци је (у да љем тек-
сту: При лог 7), ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов 
са став ни део.

При ма лац сред ста ва ИПАРД под сти ца ја вр ши стал но обе ле-
жа ва ње пред ме та у ро ку од три ме се ца на кон ре а ли за ци је ин ве-
сти ци је у об ли ку да том у При ло гу 7 овог пра вил ни ка, на ме сту 
ла ко ви дљи вом за јав ност. 

При ма лац сред ста ва ИПАРД под сти ца ја обез бе ђу је да пред-
мет ин ве сти ци је бу де обе ле жен на на чин из ста ва 2. овог чла на у 
ро ку од пет го ди на од да на ис пла те ИПАРД под сти ца ја.

При ма лац сред ста ва при др жа ва се свих оста лих оба ве за ве за-
них за озна ча ва ње пред ме та ин ве сти ци је у скла ду са Сек тор ским 
спо ра зу мом из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске ко ми си-
је о ме ха ни зми ма при ме не фи нан сиј ске по мо ћи Уни је Ре пу бли ци 
Ср би ји у окви ру ин стру мен та за прет при ступ ну по моћ у обла сти 
по др шке по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју (ИПАРД).

Кон тро ла на ли цу ме ста по сле ис пла те ИПАРД под сти ца ја

Члан 38.
По сле ис пла те ИПАРД под сти ца ја Упра ва про ве ра ва кон тро-

лом на ли цу ме ста да ли при ма лац сред ста ва на мен ски ко ри сти 
пред мет ин ве сти ци је као и да ли се при др жа ва дру гих оба ве за у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је по љо при вре да и ру рал ни раз-
вој и овим пра вил ни ком.

Члан 39.
Овај пра вил ник сту па на осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
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При лог 1

ЛИ СТА ПРИ ХВА ТЉИ ВИХ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА И ТРО ШКО ВА

Ли ста при хва тљи вих ин ве сти ци ја и тро шко ва за ме ру  
ин ве сти ци је у фи зич ку имо ви ну по љо при вред них га здин ста ва

Ли ста при хва тљи вих тро шко ва по сек то ри ма

2. ОП ШТИ ТРО ШАК
2.1. Тро шко ви за при пре му про јек та и тех нич ке до ку мен та ци је, као што су на кна де 
за ар хи тек те, ин же ње ре и дру ге кон сул тант ске на кна де;
2.2. Тро шко ви из ра де сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну;
2.3. Тро шко ви при пре ме до ку мен та ци је за ИПАРД под сти ца је (кон сул тант ске услу-
ге);
2.4. Студије изводљивости и друге студије у вези са пројектом/бизнис планови.

ЛИ СТА ПРИ ХВА ТЉИ ВИХ ТРО ШКО ВА У ВЕ ЗИ СА ИЗ ГРАД ЊОМ
4. ГРА ЂЕ ВИН СКИ РА ДО ВИ
4.1. При прем ни ра до ви
4.2. Ру ше ње и де мон та жа
4.3. Зе мља ни ра до ви
4.4. Бе тон ски ра до ви
4.5. Ар ми ра но-бе тон ски ра до ви
4.6. Ин ста ла тер ски ра до ви
4.7. Сто лар ски ра до ви
4.8. Зи дар ски ра до ви
4.9. Изо ла ци о ни ра до ви
4.10. Кров но по кри вач ки ра до ви
4.11. Готове конструкције и елементи

5.2. ЗА НАТ СКИ РА ДО ВИ
5.1. Ли мар ски ра до ви
5.2. Сто лар ски ра до ви
5.3. Бра вар ски ра до ви
5.4. Ста кло ре зач ки ра до ви
5.5. Гип са ни ра до ви
5.6. Под не и зид не обло ге
5.7. Ка ме но ре зач ки ра до ви
5.8. Ке ра мич ки ра до ви
5.9. Пар ке тар ски ра до ви
5.10. Мо лер ски ра до ви и та па ци ра ње
5.11. Фасадни радови
6. МОН ТА ЖНИ РА ДО ВИ
6.1. Елек тро-ин ста ла ци о ни ра до ви
6.2. Во до вод ни и ка на ли за ци о ни ра до ви
6.3. Га сне ин ста ла ци је
6.4. Инсталације централног грејања
8. ПЕЈ ЗА ЖНИ РА ДО ВИ И ПРИ ЛА ЗНИ ПУ ТЕ ВИ
8.1. Уре ђе ње екс те ри је ра
8.2. Из град ња уну тра шњих пу те ва
8.3. Пот пор ни и за штит ни зи до ви
8.4. Асфалтирање

1.1. СЕК ТОР МЛЕ КА
1.1.1. Из град ња
1.1.1.1. Из град ња обје ка та за сме штај му зних кра ва, укљу чу ју ћи про сто ре за му жу 
(из му зи шта), осе ме ња ва ње, без бед но укла ња ње уги ну лих жи во ти ња, за др жа ње те-
ла ди и ју ни ца, про стор за сме штај ма ши на и опре ме, про из во да жи во тињ ског по ре-
кла, скла ди ште за про стир ку, про сто ре за ин ста ла ци ју вен ти ла ци је, кли ма ти за ци ју, 
гре ја ње, пра те ће енер гет ске објек те, укљу чу ју ћи из град њу и/или ре кон струк ци ју 
дре на жног си сте ма и си сте ма за снаб де ва ње во дом (укљу чу ју ћи бу на ре), га сом, 
стру јом (укљу чу ју ћи ко ри шће ње ге не ра то ра) и ка на ли за ци о ни си стем
1.1.1.2. Из град ња обје ка та на фар ми за чу ва ње хра не за сто ку са пра те ћом опре мом
1.1.1.3. Из град ња ка па ци те та за при ку пља ње, об ра ду, па ко ва ње, скла ди ште ње и од-
ла га ње чвр стог стај ња ка, по лу теч ног и теч ног стај ња ка, укљу чу ју ћи ин ста ла ци ју 
опре ме
1.1.1.4. Из град ња фик сних огра да око фар ме и дез ин фек ци о них ба ри је ра, дре на-
жних си сте ма и си сте ма за снаб де ва ње во дом (бу на ри), гре ја ња и елек трич них си-
сте ма на фар ми (ко ри шће ње агре га та, укљу чу ју ћи софт вер)
1.1.1.5. Из град ња обје ка та за пре чи шћа ва ње от пад них во да и упра вља ње от па дом
1.1.1.6. Из град ња по стро је ња за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра за ко-
ри шће ње на фар ми (со лар не енер ги је, ве тро тур би на, по стро је ња на би о ма су, по-
стро је ња на би о гас), 
1.1.1.7. Из град ња уну тра шње пут не мре же и пар кинг ме ста у окви ру фар ме
1.1.1.8. Из град ња управ не згра де са пра те ћим објек ти ма (кан це ла ри је за ли цен ци-
ра не ве те ри на ре и ве те ри нар ске ин спек то ре, про сто ри је за од мор рад ни ка, про сто-
ри је за пре свла че ње и са ни тар не про сто ри је, скла ди ште за сред ства за чи шће ње, 
пра ње и дез ин фек ци ју)
1.1.2. Опре ма
1.1.2.1. Опре ма за му жу, хла ђе ње и чу ва ње мле ка на фар ми, укљу чу ју ћи све еле мен-
те, ма те ри ја ле и ин ста ла ци је 
1.1.2.2. Ма ши не и опре ма за ру ко ва ње и тран спорт чвр стог, по лу теч ног и теч ног 
стај ња ка (тран спор те ри за стај њак; уре ђа ји за ме ша ње по лу теч ног и теч ног стај ња-
ка; пум пе за пра жње ње ре зер во а ра; се па ра то ри за по лу теч ни и теч ни стај њак; ма-
ши не за пу ње ње теч ног стај ња ка; спе ци ја ли зо ва не при ко ли це за тран спорт чвр стог 
стај ња ка, укљу чу ју ћи и пра те ћу опре му за по лу теч ни и теч ни стај њак)
1.1.2.3. Опре ма за об ра ду и па ко ва ње стај ња ка
1.1.2.4. Под не ре шет ке
1.1.2.5. Опре ма за ле жи шта, бок со ве и хал те ре
1.1.2.6. За ве се за за тва ра ње про ла за у шта ла ма
1.1.2.7. Ма ши не и опре ма за при пре му сточ не хра не, за хра ње ње и на па ја ње жи во-
ти ња (мли но ви и блен де ри/ме ша ли це за при пре му сточ не хра не; опре ма и до за то ри 
за кон цен тро ва ну сточ ну хра ну; екс трак то ри; тран спор те ри; микс при ко ли це и до-
за то ри за ка ба сту сточ ну хра ну; хра ни ли це; по ји ли це; ба ле ри; омо та чи ба ла и ком-
бај ни за сточ ну хра ну; ко си ли це; пре вр та чи се на)
1.1.2.8. Опре ма за те ље ње, као и опре ма за сме штај те ла ди (бок со ви)
1.1.2.9. Ма ши не и опре ма за при пре му и тран спорт про стир ке 
1.1.2.10. Опре ма за иден ти фи ка ци ју жи во ти ња и чу ва ње по да та ка
1.1.2.11. Сточ не ва ге, рам пе за уто вар/ис то вар, то ро ви за усме ра ва ње и об у зда ва ње 
жи во ти ња
1.1.2.12. Опре ма за трет ман па па ка
1.1.2.13. Си сте ми за пр ска ње то ком лет њих вру ћи на
1.1.2.14. Чет ке за са мо чи шће ње го ве да 
1.1.2.15. Опре ма за чи шће ње и дез ин фек ци ју обје ка та и уре ђа ја
1.1.2.16. Опре ма за без бед но укла ња ње уги ну лих жи во ти ња
1.1.2.17. Опре ма за фи зич ки, хе миј ски и би о ло шки трет ман от пад них во да и упра-
вља ње от па дом
1.1.2.18. Опре ма за спре ча ва ње за га ђе ња ва зду ха
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1.1.2.19. Ин ве сти ци је у ин ста ла ци је за об но вљи ву енер ги ју за по тро шњу на га здин-
ству: по себ но за со лар ну енер ги ју, по стро је ња на би о ма су и ко тло ве за са го ре ва ње 
би о ма се, по сто је ња за би о гас
1.1.2.20. Опре ма за пре вен ци ју ши ре ња и кон тро лу бо ле сти
1.1.2.21. Опре ма и уре ђа ји за вен ти ла ци ју, кли ма ти за ци ју и гре ја ње, укљу чу ју ћи 
аларм ни си стем с ге не ра то ром
1.1.2.22. Опре ма за фик сне огра де и елек трич не огра де за па шња ке/ли ва де
1.1.2.23. Опре ма за управ ну згра ду са пра те ћим објек ти ма (кан це ла ри је за ли цен-
ци ра не ве те ри на ре и ве те ри нар ске ин спек то ре, про сто ри је за од мор рад ни ка, про-
сто ри је за пре свла че ње и са ни тар не про сто ри је, скла ди ште за сред ства за чи шће ње, 
пра ње и дез ин фек ци ју)
1.1.2.24. Спе ци ја ли зо ва на во зи ла за тран спорт си ро вог мле ка

1.2. СЕК ТОР МЕ СА
1.2.1. Из град ња
1.2.1.1. Из град ња обје ка та за тов и сме штај сто ке, укљу чу ју ћи објек те за осе ме-
ња ва ње, че ка ли шта, пра си ли шта, од га ји ва ли шта, то ви ли шта, објек те за га је ње);  
објек ти за сме штај под млат ка; објек ти за без бед но од ла га ње уги ну лих жи во ти ња; 
објек ти за скла ди ште ње ма ши на и опре ме, про из во да жи во тињ ског по ре кла и про-
стир ке; објек ти за ин ста ла ци ју опре ме за вен ти ла ци ју, кли ма ти за ци ју и гре ја ње; 
из град ња по др шке енер гет ским по стро је њи ма, укљу чу ју ћи и из град њу и/или ре-
кон струк ци ју во до во да (укљу чу ју ћи бу на ре); гас, стру ју (укљу чу ју ћи и упо тре бу 
агре га та) и ка на ли за ци о ни си стем   
1.2.1.2. Из град ња обје ка та за чу ва ње сточ не хра не са пра те ћом опре мом
1.2.1.3. Из град ња обје ка та за при ку пља ње, об ра ду, па ко ва ње, скла ди ште ње и од-
ла га ње чвр стог стај ња ка, по лу теч ног и теч ног стај ња ка, укљу чу ју ћи ин ста ла ци ју 
опре ме 
1.2.1.4. Из град ња фик сних огра да око фар ме и дез ин фек ци о них ба ри је ра, дре на-
жних си сте ма и си сте ма за снаб де ва ње во дом (бу на ри), гре ја ња и елек трич них си-
сте ма на га здин ству (ко ри шће ње агре га та; укљу чу ју ћи софт вер) 
1.2.1.5. Из град ња обје ка та за пре чи шћа ва ње от пад них во да и упра вља ње от па дом 
1.2.1.6. Из град ња по стро је ња за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра за ко-
ри шће ње на га здин ству (со лар не енер ги је, ве тро тур би на, по стро је ња на би о ма су, 
по стор је ња за би о гас) 
1.2.1.7. Из град ња уну тра шње мре же пу те ва и пар кинг ме ста у окви ру фар ме (про-
стор у вла сни штву га здин ства) 
1.2.1.8. Из град ња управ не згра де са пра те ћим објек ти ма (кан це ла ри је за ли цен ци-
ра не ве те ри на ре и ве те ри нар ске ин спек то ре, про сто ри је за од мор рад ни ка, про сто-
ри је за пре свла че ње и са ни тар не про сто ри је, скла ди ште за сред ства за чи шће ње, 
пра ње и дез ин фек ци ју) 
1.2.2. Опре ма
1.2.2.1. Ма ши не и опре ма за ру ко ва ње и тран спорт чвр стог, по лу теч ног и теч ног 
стај ња ка (тран спор те ри за стај њак; уре ђа ји за ме ша ње по лу теч ног и теч ног стај-
ња ка; пум пе за пра жње ње ре зер во а ра; се па ра то ри за по лу теч ни и теч ни стај њак; 
ма ши не за пу ње ње теч ног стај ња ка; спе ци ја ли зо ва на опре ма за тран спорт чвр стог 
стај ња ка, по лу теч ног и теч ног стај ња ка, ре зер во а ри за теч ни стај њак, спе ци ја ли зо-
ва не при ко ли це за тран спорт чвр стог/по лу теч ног/теч ног стај ња ка, са од го ва ра ју ћом 
опре мом), укљу чу ју ћи и пра те ћу опре му за по лу теч ни и теч ни стај њак) 
1.2.2.2. Опре ма за об ра ду и па ко ва ње стај ња ка
1.2.2.3. Под не ре шет ке 
1.2.2.4. Опре ма за ле жи шта, бок со ве и хал те ре
1.2.2.5. Опре ма за пра си ли шта, од га ји ва ли шта, то ви ли шта, про сто ре за кр ма че (че-
ка ли шта), про сто ре за ве про ве, објек те за осе ме ња ва ње, и опре ма за пра ше ње
1.2.2.6. За ве се за за тва ра ње про ла за у шта ли/ста ји
1.2.2.7. Ма ши не и опре ма за скла ди ште ње и при пре му сточ не хра не, за хра ње ње и 
по је ње жи во ти ња (мли но ви и блен де ри/ме ша ли це за при пре му сточ не хра не; опре-
ма и до за то ри за кон цен тро ва ну сточ ну хра ну; екс трак то ри; тран спор те ри; микс 
при ко ли це и до за то ри за ка ба сту сточ ну хра ну; хра ни ли це; по ји ли це; ба ле ри; омо-
та чи ба ла и ком бај ни за сточ ну хра ну; пре вр та чи се на, итд.) 
1.2.2.8. Ма ши не и опре ма за при пре му и тран спорт про стир ке
1.2.2.9. Опре ма за иден ти фи ка ци ју жи во ти ња и чу ва ње по да та ка
1.2.2.10. Сточ не ва ге, рам пе за уто вар/ис то вар, то ро ви за усме ра ва ње и об у зда ва ње 
жи во ти ња 
1.2.2.11. Опре ма за трет ман па па ка
1.2.2.12. Си сте ми за пр ска ње то ком лет њих вру ћи на
1.2.2.13. Чет ке за са мо чи шће ње го ве да
1.2.2.14. Опре ма за чи шће ње и дез ин фек ци ју обје ка та и уре ђа ја
1.2.2.15. Опре ма за без бед но укла ња ње уги ну лих жи во ти ња
1.2.2.16. Опре ма за фи зич ки, хе миј ски и би о ло шки трет ман от пад них во да и упра-
вља ње от па дом
1.2.2.17. Опре ма за спре ча ва ње за га ђе ња ва зду ха
1.2.2.18. Ин ве сти ци је у ин ста ла ци је за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра 
за по тро шњу на фар ми: по себ но за со лар ну енер ги ју, по стро је ња на би о ма су и ко-
тло ве за са го ре ва ње би о ма се, по стро је ња на би о гас
1.2.2.19. Опре ма за пре вен ци ју ши ре ња бо ле сти и кон тро лу бо ле сти
1.2.2.20. Опре ма и уре ђа ји за вен ти ла ци ју, кли ма ти за ци ју и гре ја ње (укљу чу ју ћи 
ин ку ба то ре и „ве штач ку квоч ку” за жи ви нар ни ке), укљу чу ју ћи аларм ни си стем с 
ге не ра то ром 
1.2.2.21. Опре ма за сме штај квоч ки, спе ци ја ли зо ва ни/по себ но опре мље ни ка ве зи

1.2.2.22. Опре ма за фик сне огра де и елек трич не огра де за па шња ке/ли ва де
1.2.2.23. Опре ма за управ ну згра ду са пра те ћим објек ти ма (кан це ла ри је за ли цен-
ци ра не ве те ри на ре и ве те ри нар ске ин спек то ре, про сто ри је за од мор рад ни ка, про-
сто ри је за пре свла че ње и са ни тар не про сто ри је, скла ди ште за сред ства за чи шће ње, 
пра ње и дез ин фек ци ју) 

1.3. СЕК ТОР ВО ЋА И ПО ВР ЋА
1.3.1. Из град ња
1.3.1.1. Из град ња ста кле ни ка и пла сте ни ка (објек ти пре кри ве ни ста клом и/или пла-
сти ком  – са мо по ли е ти лен ска фо ли ја ми ни мум 200 ми кро на) за про из вод њу по вр ћа, 
во ћа, цве ћа и ра сад нич ку про из вод њу, укљу чу ју ћи про стор за ин ста ла ци ју вен ти ла-
ци је, кли ма ти за ци је и гре ја ња, укљу чу ју ћи аларм ни си стем са агре га том; ре зер во а-
ри за во ду и објек ти за си сте ме за на вод ња ва ње 
1.3.1.2. Из град ња обје ка та за скла ди ште ње (укљу чу ју ћи ULO хлад ња че) во ћа, по вр-
ћа, цве ћа и ра са да с објек ти ма за сор ти ра ње, па ко ва ње и обе ле жа ва ње, укљу чу ју ћи 
си сте ме за снаб де ва ње во дом, га сом, стру јом (укљу чу ју ћи и аларм ни си стем са ге-
не ра то ром) и ка на ли за ци о ни си стем 
1.3.1.3. Из град ња си сте ма за на вод ња ва ње, укљу чу ју ћи и ми кро-ре зер во а ре, ко па ње 
бу на ра, ре гу ла ци ју во до за хва та ко ји ко ри сте под зем не во де (цр пље ње во де из из во-
ра, бу на ра) и по вр шин ске во де (из ре ка, је зе ра и аку му ла ци ја), укљу чу ју ћи ку по ви-
ну пум пи, це ви, вен ти ла и рас пр ски ва ча 
1.3.1.4. Из град ња си сте ма про тив град не за шти те у воћ ња ци ма на га здин ству: сту-
бо ви, ан ке ри, ка бло ви, жи це, ка пе, ве зо ви, сте ге, мре же, укљу чу ју ћи и ра чу нар ску 
опре му 
1.3.1.5. Из град ња огра да око за са да/га здин ства 
1.3.1.6. Из град ња по стро је ња за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра за ко-
ри шће ње на га здин ству (со лар не енер ги је, ве тро тур би на, по стро је ња на би о ма су), 
по стро је ња за би о гас 
1.3.1.7. 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 
1.3.1.8. Из град ња управ не згра де са пра те ћим објек ти ма про из вод них ка па ци те та 
(кан це ла ри је, про сто ри је за од мор рад ни ка, про сто ри је за пре свла че ње и са ни тар не 
про сто ри је, скла ди ште за сред ства за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју, као и сред-
ста ва за за шти ту би ља) 
1.3.2.Опре ма и ме ха ни за ци ја
1.3.2.1. Опре ма за управ ну згра ду са пра те ћим објек ти ма про из вод них ка па ци те та 
(кан це ла ри је, про сто ри је за од мор рад ни ка, про сто ри је за пре свла че ње и са ни тар не 
про сто ри је, скла ди ште за сред ства за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју, као и сред-
ста ва за за шти ту би ља) 
1.3.3. Опре ма за ста кле ни ке и пла сте ни ке, и објек те за про из вод њу во ћа, по вр ћа, 
цве ћа и ра са да 
1.3.3.1. Опре ма и уре ђа ји за на вод ња ва ње, укљу чу ју ћи пум пе, цре ва, рас пр ши ва че/
ка паљ ке, си стем за фил три ра ње, си стем за фер ти ли за ци ју са во до ра ство ри вим ђу-
бри ви ма (ђу бре ње), пи пе те, уре ђа ји за на мо та ва ње цре ва 
1.3.3.2. Опре ма за опра ши ва ње би ља ка
1.3.3.3. Опре ма за до дат но осве тље ње и за се њи ва ње
1.3.3.4. Опре ма и уре ђа ји за при пре му зе мљи шта и суп стра та
1.3.3.5. Опре ма и уре ђа ји за се тву, сад њу и мул чи ра ње (са фо ли јом)
1.3.3.6. Опре ма и уре ђа ји за си сте ме за хи дро по нич ну про из вод њу
1.3.3.7. Опре ма и уре ђа ји за за шти ту би ља и сте ри ли за ци ју зе мљи шта и суп стра та
1.3.3.8. Опре ма за обо га ћи ва ње угљен-ди ок си дом
1.3.3.9. Опре ма и уре ђа ји за одр жа ва ње по себ них ми кро кли мат ских усло ва, вен ти-
ла ци ју, кли ма ти за ци ју и гре ја ње, аларм ни си сте ми укљу чу ју ћи и ге не ра тор, си сте-
ми за снаб де ва ње во дом, га сом, елек трич ном енер ги јом и ка на ли за ци о ни си стем, 
као и ра чу нар ска опре ма и софт вер за кон тро лу гре ја ња, вен ти ла ци је, бер бу, пра ње, 
сор ти ра ње, кла си фи ка ци ју, па ко ва ње и обе ле жа ва ње  
1.3.4. Опре ма за бер бу, сор ти ра ње, па ко ва ње и скла ди ште ње:
1.3.4.1. Си сте ми за вен ти ла ци ју и опре ма за при нуд ну вен ти ла ци ју
1.3.4.2. Опре ма и уре ђа ји за скла ди шта (укљу чу ју ћи и ULO хлад ња че) 
1.3.4.3. Опре ма и уре ђа ји за хла ђе ње/за мр за ва ње
1.3.4.4. По себ на опре ма за бер бу во ћа и по вр ћа  
1.3.4.5. Бокс па ле те и при ко ли це за пре воз и уто вар
1.3.4.6. Ли ни је и опре ма за чи шће ње и пра ње
1.3.4.7. Ли ни је и опре ма за су ше ње и су ше ње за мр за ва њем (ли о фи ли за ци ја)
1.3.4.8. Ли ни је и опре ма за сор ти ра ње и ка ли бри ра ње
1.3.4.9. Ли ни је и опре ма за па ко ва ње и обе ле жа ва ње
1.3.4.10. Опре ма за дро бље ње, оре зи ва ње, се че ње, се че ње на ли сто ве и ре шет ке за 
се че ње 
1.3.5. Опре ма за си сте ме про тив град не за шти те у воћ ња ци ма: сту бо ви, ан ке ри, ка-
бло ви, жи це, ка пе, ве зе, спој ни це, мре же, укљу чу ју ћи и ра чу нар ску опре му 
1.3.6. Опре ма за огра ђи ва ње за са да/га здин ства
1.3.7. Опре ма за си сте ме за на вод ња ва ње: пум пе, цре ва, рас пр ски ва чи/рас пр ши ва-
чи, си стем за фил три ра ње, си стем за фер ти ли за ци ју са во до ра ство ри вим ђу бри ви ма 
(ђу бре ње), пи пе те, уре ђа ји за на мо та ва ње цре ва и оста ла опре ма за на вод ња ва ње 
1.3.8. Опре ма/ме ха ни за ци ја за за шти ту од мра за
1.3.9. Ин ве сти ци је у ин ста ла ци је за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра за 
по тро шњу на фар ми: по себ но за со лар ну енер ги ју, по стро је ња на би о ма су и ко тло ве 
за са го ре ва ње би о ма се, по стро је ња за би о гас
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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)



114 Број 84 20. септембар 2017.

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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ин ве сти ци је по треб но је да ти кра так опис пред но сти иза бра не ло-
ка ци је. Утвр ди ти ма кро ло ка ци ју (ода бир ре ги је), ми кро ло ка ци ју 
(пре ци зно од ре ди те ме сто уну тар ре ги је) и на ве сти по треб не до-
зво ле. Об ја сни ти ка ко се вр ши ди стри бу ци ја про из во да куп ци ма, 
од про из вод не ли ни је до по тро ша ча.  

6.2. По да ци о зе мљи шту, објек ти ма и бро ју жи во ти ња
Попуните табелу „6.2. Подаци о земљишту, објектима и

бројуживотиња”,датууexcelформату

7. ЕКО НОМ СКО ФИ НАН СИЈ СКА АНА ЛИ ЗА

7.1. План про да је
На ве сти ко ли чи не по сто је ће про да је као и про да је ко ја се 

пла ни ра као ре зул тат спро во ђе ња про јек та. Оправ да ти те ко ли чи-
не узи ма ју ћи у об зир по сто је ће и бу ду ће про из вод не ка па ци те те и 
тр жи шну по зи ци ју. По треб но је на ве сти це не про из во да и обра-
зло жи ти те це не у скла ду са си ту а ци јом на тр жи шту.

Попунитетабелу„7.1.Планпродаје”,датууexcelформату
7.2. Укуп ни при хо ди
Попунитетабелу„7.2.Укупниприходи”,датууexcelфор-

мату
Акопостојеприходиодподстицаја,истеописатиинавести

покојојосновинационалнихпрописасеостварујутиподстицаји.
7.3. Об ра чун амор ти за ци је
Попунитетабелу„7.3.Обрачунамортизације”,датууexcel

формату
7.4. Струк ту ра и ди на ми ка ула га ња
Попунитетабелу„7.4.Структураидинамикаулагања”,да-

тууexcelформату

7.5. Из во ри фи нан си ра ња и об ра чун кре дит них оба ве за
Опи са ти кре дит не усло ве, по пут из но са кре ди та, ва лу те кре-

ди та, ка мат не сто пе, усло ве ко ри шће ња кре ди та (ди на ми ка ко-
ри шће ња и крај њи да тум ко ри шће ња кре ди та), ди на ми ку от пла-
те (ме сеч на, квар тал на, по лу го ди шња, го ди шња), грејс пе ри од, 
на кна де ве за не за кре дит. Из нос ИПАРД сред ста ва тре ба да бу-
де укљу чен у ову та бе лу, уко ли ко се пла ни ра да се ис ко ри сте за 
сма ње ње ду га по кре ди ту, у го ди ни ка да се оче ку је ње гов при лив. 
Одво је но при ка за ти об ра чун кре дит них оба ве за пред ме та зах те ва 
за до де лу сред ста ва из ИПАРД про гра ма, од по сто је ћих кре ди та. 
Уко ли ко по сто ји от плат ни план за пла ни ра не и по сто је ће кре ди те, 
по треб но је при ло жи ти. 

Попунитетабелу„7.5.Изворифинансирањаиобрачункре-
дитнихобавеза”,датууexcelформату

7.6. Про јек ци ја Би лан са успе ха
Попунитетабелу„7.6.Билансуспеха”,датууexcelформату
7.7. Нов ча ни ток
Попунитетабелу„7.7.Новчаниток”,датууexcelформату

8. ЕКО НОМ СКА ОЦЕ НА ПРО ЈЕК ТА

8.1. Ста тич ка оце на ефи ка сно сти 
Ста тич ки при ступ оце ни про јек та под ра зу ме ва ана ли зу ње го-

ве ефи ка сно сти ко ри шће њем по да та ка о успе шно сти по сло ва ња у 
ре пре зен та тив ној го ди ни. За ста тич ку оце ну ефи ка сно сти про јек та 
ко ри сти се по ка за тељ од но са при хо да и рас хо да. По да ци за про ра-
чун по ка за те ља се узи ма ју из Би лан са успе ха. 

Попунитетабелу„8.1.Статичкаоценаефикасностипро-
јекта”,датууexcelформату. 
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При лог 5

СЛО ЖЕН ПО СЛОВ НИ ПЛАН 

А. ОП ШТЕ СМЕР НИ ЦЕ

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

По слов ни план се до ста вља у јед ном ори ги нал ном при мер-
ку (по треб но је по пу ни ти оба фор ма та пре ма при ло же ним упут-
стви ма и ну ме ри са ти сва ку стра ни цу по слов ног пла на). По пу ње не 
та бе ле у ex cel фор ма ту 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. 

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;

 – – – – – – – – – – – – – – –
* 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.

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 табели треба приказати постојећи, ако је инвестиција

везаназапостојећупроизводњуипланираниобимпроизводњеза
свакипроизвод,исказанујединицамамере,засвакугодинутраја-
њапројекта

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”,датуexcelформат.

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 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 снаб де 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 
ин ве сти ци је по треб но је да ти кра так опис пред но сти иза бра не ло-
ка ци је. Утвр ди ти ма кро ло ка ци ју (ода бир ре ги је), ми кро ло ка ци ју 
(пре ци зно од ре ди те ме сто уну тар ре ги је) и на ве сти по треб не до-
зво ле. Об ја сни ти ка ко се вр ши ди стри бу ци ја про из во да куп ци ма, 
од про из вод не ли ни је до по тро ша ча.  

6.2. По да ци о зе мљи шту, објек ти ма и бро ју жи во ти ња
Попуните табелу „6.2. Подаци о земљишту, објектима и

бројуживотиња”,датууexcelформату

7. ЕКО НОМ СКО ФИ НАН СИЈ СКА АНА ЛИ ЗА

7.1. План про да је
На ве сти ко ли чи не по сто је ће про да је као и про да је ко ја се 

пла ни ра као ре зул тат спро во ђе ња про јек та. Оправ да ти те ко ли чи-
не узи ма ју ћи у об зир по сто је ће и бу ду ће про из вод не ка па ци те те и 
тр жи шну по зи ци ју. По треб но је на ве сти це не про из во да и обра-
зло жи ти те це не у скла ду са си ту а ци јом на тр жи шту.

Попунитетабелу„7.1.Планпродаје”,датууexcelформату
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7.2. Укуп ни при хо ди
Попунитетабелу„7.2.Укупниприходи”,датууexcelфор-

мату
Акопостоје приходиодподстицаја,истеописатиинаве-

стипокојојосновинационалнихпрописасеостварујутиподсти-
цаји.

7.3. Об ра чун амор ти за ци је
Попунитетабелу„7.3.Обрачунамортизације”,датууexcel

формату
7.4. Струк ту ра и ди на ми ка ула га ња
Попунитетабелу„7.4.Структураидинамикаулагања”,да-

тууexcelформату
7.5. Из во ри фи нан си ра ња и об ра чун кре дит них оба ве за
Опи са ти кре дит не усло ве, по пут из но са кре ди та, ва лу те кре-

ди та, ка мат не сто пе, усло ва ко ри шће ња кре ди та (ди на ми ка ко-
ри шће ња и крај њи да тум ко ри шће ња кре ди та), ди на ми ка от пла-
те (ме сеч на, квар тал на, по лу го ди шња, го ди шња), грејс пе ри од, 
на кна де ве за не за кре дит. Из нос ИПАРД сред ста ва тре ба да бу-
де укљу чен у ову та бе лу, уко ли ко се пла ни ра да се ис ко ри сте за 
сма ње ње ду га по кре ди ту, у го ди ни ка да се оче ку је ње гов при лив. 
Одво је но при ка за ти об ра чун кре дит них оба ве за пред ме та зах те ва 
за до де лу сред ста ва из ИПАРД про гра ма, од по сто је ћих кре ди та. 

Уко ли ко по сто ји от плат ни план за пла ни ра не и по сто је ће кре ди те, 
по треб но је при ло жи ти. 

Попунитетабелу„7.5.Изворифинансирањаиобрачункре-
дитнихобавеза”,дату.excelформату

7.6. Про јек ци ја Би лан са успе ха
Попунитетабелу„7.6.Билансуспеха”,датууexcelформату
7.7. Нов ча ни ток
Попунитетабелу„7.7.Новчаниток”,датууexcelформату
7.8. Про јек ци ја Би лан са ста ња
Попунитетабелу„7.8.Билансстања”,датууexcelформату

8. ЕКО НОМ СКА ОЦЕ НА ПРО ЈЕК ТА

8.1. Ста тич ка оце на ефи ка сно сти 
Ста тич ки при ступ оце ни про јек та под ра зу ме ва ана ли зу ње го-

ве ефи ка сно сти ко ри шће њем по да та ка о успе шно сти по сло ва ња у 
ре пре зен та тив ној го ди ни. За ста тич ку оце ну ефи ка сно сти про јек та 
ко ри сте се по ка за те љи ли квид но сти, за ду же но сти и еко но мич но-
сти. По да ци за про ра чун по ка за те ља се узи ма ју из Би лан са успе ха 
и Би лан са ста ња. 

Попунитетабелу„8.1.Статичкаоценаефикасностипро-
јекта”,датууexcelформату
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При лог 6  

Еле мен ти и по ка за те љи ко ји се ко ри сте за про це ну еко ном ске  
одр жи вост под но си о ца и про је ка та

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

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

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

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

ди)  не сме би ти ма њи од 1;
 – од но са оба ве за и ка пи та ла ((укуп не оба ве зе (крат ко роч не 

оба ве зе + ду го роч не оба ве зе)/(ка пи тал и ре зер ве)) не сме би ти ве-
ћи од 4.

Кри те ри ју ми и по ка за те љи за про це ну еко ном ске одр жи во-
сти про јек та су сле де ћи за:

1) јед но ста ван по слов ни план: 
(1) ли квид ност  – ку му ла тив нов ча ног то ка мо ра би ти  по зи-

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

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

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

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

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

При лог 7

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

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

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

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

опе ра ци је пре ма шу је 100.000 евра, то ком спро во ђе ња опе ра ци је, ко ри сник ће по ста ви ти, на ме сту ла ко ви дљи вом за јав ност, при вре ме ни 
бил борд зна чај не ве ли чи не.

Ми ни мал но тре ба да са др жи сле де ће еле мен те:
 – На зив про јек та (опе ра ци је)
 – На зив ко ри сни ка
 – Вред ност про јек та и из нос  –  су фи нан си ра ња, из ра же но у ди на ри ма
 – Пе ри од спро во ђе ња про јек та (од  – до)
1. За сва ку опе ра ци ју ко ја се са сто ји од ку по ви не фи зич ког објек та, фи нан си ра ња ин фра струк тур не или гра ђе вин ске опе ра ци је за 

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

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

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

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

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

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

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

а. ста вља њем на свој сајт, где та кав сајт по сто ји, крат ког опи-
са опе ра ци је, сра змер но ни воу по др шке, укљу чу ју ћи ње го ве ци ље-
ве и ре зул та те и на гла ша ва ју ћи фи нан сиј ску по др шку Уни је, пе ри од 
спро во ђе ња про јек та (од  – до), кон такт осо бе за ви ше ин фор ма ци ја.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про пи са не бо је

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

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

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

Pro cess Cyan и 80% Pro cess Ma gen ta

Ин тер нет

PA NT ONE R EFLEX BLUE о дг ов ара б оји мр ежне п ал ете 
RGB:0/51/153 (хе кс ад ец има лни з апис: 003399), a PA NT ONE YE-
LLOW о дг ов ара б оји мр ежне п ал ете RGB: 255/204/0 (хе кс ад ец-
има лни з апис: FFCC00).

Једнобојни поступак репродукције  – ако користите црно, на-
цртајте црни правоугаоник и отисните црне звезде на белој под-
лози.

Ако користите плаво (Reflex Blue), употребите 100% Reflex 
Blue, а звезде нека буду у мат белој боји. 

Репродукција на подлози у боји – ако не постоји друга могућ-
ност осим позадине у боји, правоугаоник нека има бели обруч чија 
ширина мора бити једнака 1/25 висине правоугаоника. 

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

Спе ци фи ка ци ја фон то ва

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

Од ред ба о је зи ку

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

и д еф ин иц ија ста ндар дних б оја

Застава Републике Србије користи се као Државна застава 
и као Народна застава, са размерама 3:2 (дужина према висини). 
Државна застава јесте хоризонтална тробојка са пољима истих ви-
сина, одозго на доле: црвена, плава и бела, а преко свега је, центра 
помереног ка јарболу за 1/7 укупне дужине заставе  – Мали грб. 
Мали грб јесте црвени штит на којем је, између два златна крина 
у подножју, двоглави сребрни орао, златно оружан и истих таквих 
језика и ногу, са црвеним штитом на грудима на којем је сребрни 
крст између четири иста таква оцила бридовима окренутих ка вер-
тикалној греди крста. Штит је крунисан златном круном.

Прописане боје заставе РС

PANTONE RED 192 C      
PANTONE BLUE 280 C
PANTONE YELLOW 123 C
PANTONE RED може се добити употребом 90% Process 

Magenta, 70% Process Yellow, 10% Process Key
PANTONE BLUE може се добити мешањем 100% Process 

Cyan, 72% Process Magenta, 19% Process Key
 PANTONE YELLOW може се добити мешањем 4% Process 

Cyan, 24% Process Magenta, 95% Process Yellow
BLACK може се добити  100% Process Key

Интернет

PANTONE RED одговара боји мрежне палете RGB:198/54/60 
PANTONE BLUE одговара боји мрежне палете RGB: 

12/64/118 
PANTONE YELLOW одговара боји мрежне палете RGB: 

237/185/46 
BLACK одговара боји мрежне палете RGB: 33/35/30 

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
3527

На осно ву чла на 88. став 2. тач ка 4) За ко на о енер ге ти ци 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 145/14), чла на 25. Уго во ра о осни-
ва њу дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу од 31. ја ну а ра 2012. 
го ди не, чла на 2. Од лу ке о име но ва њу ди рек то ра од 31. ја ну а ра 
2012. го ди не и чла на 1. Од лу ке Над зор ног од бо ра број 300/204 од 
23. де цем бра 2014. го ди не,

Ди рек тор СИГaс д.о.о. По же га, до нео је

ОД  Л У  КУ

о це ни при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног 
га са

1. Овом од лу ком утвр ђу је се це на при сту па си сте му за ди-
стри бу ци ју при род ног га са за ме ста ис по ру ке на ди стри бу тив ном 
си сте му СИ Гас д.о.о. По же га.

2. Це на при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са 
ис ка за на је по та ри фа ма утвр ђе ним Ме то до ло ги јом за од ре ђи ва ње 
це не при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 105/16 и 29/17) и то:

Ред ни 
број

Ка те го ри је 
ме ста  

ис по ру ке

Гру пе 
ме ста ис по ру ке

Та ри фа 
„енер гент” 
(дин./m3)

Та ри фа  
„ка па ци тет” 

(дин./m3/
дан/го ди на)

1.

Ка те го ри ја 1 
p < 6 bar

„Ма ла по тро шња” („Мала  
потрошња  – домаћинства” и  
„Мала потрошња  – остали”)

12,48

2. „Ван вр шна по тро шња К1” 8,79 120,26
3. „Рав но мер на по тро шња К1” 8,79 255,55
4. „Не рав но мер на по тро шња К1” 8,79 300,65

3. Ова од лу ка, по до би ја њу са гла сно сти Аген ци је за енер ге-
ти ку Ре пу бли ке Ср би је, об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре-
пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се од 1. ок то бра 2017. го ди не.

 
Број 86/2017

У По же ги, 21. ав гу ста 2017. го ди не
Ди рек тор,

Ен ри ко Ал тран, с.р.

3528
На осно ву чла на 88. став 2. тач ка 8) За ко на о енер ге ти ци 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 145/14 ) и чла на 48. Ста ту та, 
Над зор ни од бор ЈКП „Су бо ти ца гас”, Су бо ти ца, на сед ни ци 

од 25. ав гу ста 2017. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

о це ни при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног 
га са

1. Овом од лу ком утвр ђу је се це на при сту па си сте му за ди-
стри бу ци ју при род ног га са за ме ста ис по ру ке на ди стри бу тив ном 
си сте му ЈКП „Су бо ти ца гас”, Су бо ти ца, Јо ва на Ми ки ћа 58.

2. Це на при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са 
ис ка за на је по та ри фа ма утвр ђе ним Ме то до ло ги јом за од ре ђи ва ње 
це не при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 105/16 и 29/17) и то:

Категорије  
купаца Групе купаца

Тарифа 
„енергент”

Тарифа 
„капацитет”

(дин./m³) (дин./m³/
дан/година)

(1) (2) (3) (4)

Категорија 1

p < 6 bar

„Мала потрошња” 
(„Мала потрошња  –домаћинства” и 
„Мала потрошња  – остали”)

6,83

„Ванвршна потрошња К1” 4,22 86,14
„Равномерна потрошња К1” 4,22 183,04
„Неравномерна потрошња К1” 4,22 215,34

3. Ова од лу ка, по до би ја њу са гла сно сти Аген ци је за енер ге-
ти ку Ре пу бли ке Ср би је, об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре-
пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се од 1. ок то бра 2017. го ди не.

Број 596/2017
У Су бо ти ци, 25. ав гу ста 2017. го ди не

Пред сед ник Над зор ног од бо ра,
др Не ме ди Имре, с.р.


