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Мере:

Алокација фондова по
осама и мерама

Оса

Бр.

Oсa 1

101

Инвестиције у фарме

39%

Oсa 1

103

Инвестиције у прераду и
маркетинг

58%

501

Техничка подршка

3%

Мере ИПАРД програма
Прва фаза:

 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава
 Инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних
производа и производа рибарства
Друга фаза:

 Диверсификација пољопривредних газдинстава и развој
пословања
 Техничка помоћ
 Спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER
приступ
 Агро-еколошко-климатске мере и мера органске
производње

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ИПАРД ПРОГРАМА

АНАЛИЗА БУЏЕТА ПРЕМА ПО ПОЈЕДИНАЧНИМ МЕРАМА 2014-2020
Укупна јавна помоћ (ЕУР)

Мера

2014-2020
2015

2016

Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава

10,046,997

13,200,433

14,162,965 14,932,991 22,669,912 26,373,367

101,386,667

Инвестиције у физичку имовину које се
тичу прераде и маркетинга
пољопривредних производа и производа
рибарства

8,219,669

10,799,567

11,587,035 12,217,009 18,546,755 21,576,633

82,946,667

Агро-еколошко-климатске мере и мерa
органске производње

-

-

2,573,529

2,573,529

2,573,529

2,573,529

10,294,118

Спровођење локалних стратегија руралног
развоја – LEADER приступ

-

-

555,556

1,111,111

2,111,111

2,055,556

5,833,333

1,333,333

2,000,000

2,666,667

6,666,667

5,333,333

5,333,333

23,333,333

352,941

588,235

1,176,471

1,705,882

1,176,471

1,176,471

6,176,471

32,722

39,207

52,411

59,088

229,970

Диверзификација пољопривредних
газдинстава и развој пословања
Техничка подршка

Укупно

19,953

26,588

2017

2018

229.970.588

2019

2020

ЕУР

ИПАРД- ПРИНЦИП КОФИНАНСИРАЊА

до 75% од укупне
подршке државе

25% укупне
подршке
државе

Укупна помоћ у инвестицији за корисника средстава износи
50% до (do 80%) од укупне вредности инвестиције у пројекту

Први и други План позива за спровођење мера ИПАРД
Програма (децембар 2017. – фебруар 2018. године)
Укупан буџет (ЕУР)
Назив мере
Први позив:
Мера 1 "Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава (опрема и
механизација)
25. децембар 2017 – 26. фебруар 2018.
Други позив:
Мера 1: Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава (само трактори)

8.365.968

4.649.486

04. Јануар 2018 – 26. фебруар 2018.

Укупно

13.015.454

Трећи План позива за спровођење мера ИПАРД
Програма
Укупан буџет (ЕУР)
Назив мере
Трећи позив:
Мера 3: Инвестиције у физичку имовину у
вези са прерадом и маркетингом
пољопривредних производа и производа
рибарства (опрема)

Укупно

9.905.944

01. март 2018. – 30. април 2018. године
Укупно

9.905.944

Четврти и пети план позива за спровођење мера
ИПАРД Програма
Укупан буџет (ЕУР)

Назив мере
Четврти позви:
Мера 1- Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава (изградња, опрема,
механизација укључујући тракторе)
(јун 2018. – август 2018. године)
Пети позив:
Мера 3- Инвестиције у физичку имовину у вези са
прерадом и маркетингом пољопривредних производа
и производа рибарства (изградња и опрема)

24.394.963

22.386.600

(јун 2018. – август 2018. године)
Укупно

46.781.563

Начин функционисања ИПАРД програма
- Процес обраде ИПАРД пријаве-

1. Објава
конкурса и
јавних позива

4. Процес
провере
прихватљивости
захтева и
корисника

5. Бодовање и
рангирање

2.
Попуњавање
апликационих
формулара

3. Пријем и
регистрација
захтева за
одобрење
пројекта

4.1. Контрола на лицу
места

4.2. Административна
обрада резултата
контроле

6. Доношење одлука и закључивање
уговора о коришћењу подстицајних
средстава из ИПАРД Програма

Процес за корисника
- Од потписивања уговора до подношења захтева за исплату
1. Инвестиција
сопственим
средствима

4. захтев за исплату са
оригиналним рачунима и
осталом потребном
документацијом

6. Одлука о исплати

Захтев за
промену
пројекта

2. Завршетак
инвестиције

5. Процес провере
прихватљивости
захтева за исплату

3. Сви рачуни +
ПДВ плаћени у
целости

4.1. Контрола на лицу
места

4.2. Административна
обрада резултата
контроле

7. Исплата

8. Контрола након 5
година

Мера „Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава“

Ко може да конкурише за средства
Крајњи корисници су пољопривредни произвођачи или групе произвођача,
уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, и то:
1. Физичка лица
• Уписан у РПГ са активним статусом
2. Предузентиници и
3. Земљорадничка задруга
• Ако је уписано у рагистар привредних друштава са активном
статусом
• Није покренут поступак стечаја или ликвидације
• 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
4. Привредно друштво
• 3 и 4 су правна лица и морају бити са мање од 25% јавног капитала
или гласачких права у поседу органа јавне власти.
• Нису у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика
правна лица
• Спадају у МСП у складу са заоном о рачуноводству, и
• Нису члан холдинга или концерна

Општи услови за остваривање права на одобравање
пројекта
• Докaз да немају неизмирене порезе или обавеза за социјално осигурање,
ни било какве друге неплаћене обавезе према држави у тренутку
подношења пријаве;
• Имају пребивалиште, односно седиште на територији дефинисаној
програмом (Србија без КиМ)
• Потписана изјаву да нису аплицирали за исто улагање код других ЕУ и/или
државних фондова;
• Корисник мора да измири све доспеле обавезе по раније одобреним
инвестицијама финансираних од стране МПЗЖС;
• У случају када корисник није власник имања или земљишта где ће се
инвестиција вршити, мора да поднесе уговор о лизингу или закупу који
покрива период од најмање 10 година од дана коначне исплате.
• Има три прикупљене понуде у РСД на шест децимала у месецу који
претходи месецу у коме је објављен јавни позив а које су упоредиве по
садржају и по спецификацијама, или једну за вредност до 10.000 ЕУР а које
су важеће на дан подношења захтева

Општи услови за остваривање права на одобравање
пројекта
• Није предузело ниједну радњу везану за реализацију инвестиције
пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи
трошак
• Добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица,
односно добављачи међусобно не представљају повезана лица

• Да се предметна инвестиција односи на прераду
пољопривредних производа – Прилог 2 – Листа
пољопривредних производа
• Да је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД
подстицаје по претходно одобреном пројекту
• Да за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки
створени услови у циљу остваривања предности на конкурсу

Заједнички прихватљиви критеријуми
• Корисници треба да докажу своја искуства и знања у области пољопривреде
кроз:
- Завршену средњу школу у области пољопривреде;
- Искуство у пољопривреди од најмање три године (доказује се кроз упис у
Регистар Пољопривредних Газдинстава);
- Завршен факултет;
- Завршену средњу школу и писану изјаву да ће похађати најмање 50 часова
обуке из области за коју конкурише у ИПАРД програму.

• Роба потиче из: Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка, Хрватска,Кипар, Данска,
Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија,
Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Пољска, Португалија,
Русмунија, Слвенија, Словачка, Шпанија, Шведска, Велика Британија,
Албанија, БиХ, Црна Гора, Србија, Турска, Македонија, Исланд, Лихтенштајн,
Норвешка, Алжир, Јерменија, Азербејџан, Белорусија, Египат, Грузија,
Израел, Јордан, Либан, Лбијиа, Молдавнија, Мароко, Сирија, Тунис и
Украјина

Заједнички прихватљиви критеријуми
• За објекат који је предмет инвестиције има дозволу за изградњу

• Ако је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат онда
објекат мора имати дозволу за употребу у складу са законом којим
се уређује планирање и изградња
• Ако је инвестиција за производњу енергије:
 Енергију користи за споствену потрошњу на газдинству
 Ниво производње енергије не прелази 120% од трогодишњег
просека потрошње енергије на гзадинству
 Не предаје струју у мрежи у количини која је већа од просечне
годишње потрошње топлотне и електричне енергије на
газдинству
• Корисник је обавезан да у периоду од 5 година након коначне
исплате користи инвестицију у сврху за коју је намењена, без
суштинских измена;

Национални стандарди
 Најкасније

до

коначне

исплате,

целокупно

газдинство

мора пословати у складу са одговарајућим
националним стандардима (правилници и закони) везаним
за заштиту животне средине и добробит животиња.
 Подносилац захтева доставља уз захтев за коначну исплату
потврду из националне ветеринарске и управе за заштиту
животне средине да се на газдинству примењују и поштују
национални стандарди.

Стандарди ЕУ
Предмет инвестиције мора да испуњава одговарајуће
стандарде ЕУ у погледу заштите животне средине и
добробити животиња.

Економска одрживост газдинства
 Потенцијални корисник мора да докаже економску
одрживост газдинства кроз бизнис план;
 За инвестиције преко 50.000 евра неопходан је
комплетан бизнис план у складу са формом ИПАРД
Агенције, док је за инвестиције испод 50.000 евра
потребна поједностављена верзија бизнис плана.

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ
ПРИХВАТЉИВОСТИ ПО СЕКТОРИМА

Производња млека
Пољопривредна газдинства са 20 до 300 крава на крају инвестиције:
 Инвестиције у изградњу/реконструкцију и/или у опрему:
• за штале за музне краве, укључујући опрему за објекте за производњу
млека, опрему за мужу, опрему за хлађење млека и складишне објекте на
газдинству,
• у објекте и опрему за управљање отпадом, третман отпадних вода, као и
опрему за спречавање загађења ваздуха,
• складишне капацитете за стајњак, укључујући специфичну опрему за
објекте за манипулацију и коришћење сточне хране и стајњака;
 Инвестиције у пољопривредну механизацију (укључујући тракторе до 100 kW) и
опрему;
 Инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

Пољопривредна газдинства са преко 300 крава на почетку
инвестиције:
 Изградња/реконструкција капацитета за складиштење стајњака и/или набавка
специфичне опреме и механизације за манипулацију и коришћење стајњака;
 Инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

Производња меса
Пољопривредна газдинства са објектом укупног капацитета 20 до 1.000
говеда, и/или 150 до 1.000 оваца и/ или коза, или минимум 30 до 400
крмача, и/ или 100 до 10.000 товних свиња, и/ или 4.000 до 50.000
бројлера по турнусу, НА КРАЈУ ИНВЕСТИЦИЈЕ:
 Инвестиције у изградњу/реконструкцију и/или опрему за:
• штале,
• објекте за управљање отпадом, третман отпадних вода, опрему за
спречавање загађења ваздуха,
• складишне капацитете за стајњак, укључујући специфичну опрему за
објекте за манипулацију и коришћење сточне хране и стајњака,
• специјализована опрема за транспорт стајњака;
 Улагање у опрему и механизацију (укључујући тракторе до 100 kW);
 Инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

Пољопривредна газдинства са објекотм који има капацитет од преко 1.000
говеда, оваца или коза/ преко 10.000 свиња/ преко 50.000 бројлера по
турнусу на почетку инвестиције
 Изградња/реконструкција капацитета за складиштење стајњака и/или
набавка специфичне опреме и механизације за манипулацију и коришћење
стајњака;
 Инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)
Пољопривредна газдинства са више од 2 ha земљишта под усевима:
 Изградња складишних објеката и опрема.

Пољопривредна газдинства са 2 до 50 ha земљишта под усевима:
 Куповина трактора (до 100 kW), машина и механизације, осим
комбајна;
Пољопривредна газдинства са 50 до 100 ha земљишта под усевима:
 Куповина механизације и машина за пољопривредну производњу
(осим комбајна);
Пољопривредна газдинства са преко 100 ha земљишта под усевима:
 Изградња, проширење, реновирање, модернизација и опремање
складишних капацитета.

Производња воћа и поврћа
Пољопривреда газдинства са 2-20 ha јагодaстог воћа или 5-100 ha другог воћа:
 Куповина трактора (до 100 kW), машине и опреме;
 Изградња/проширење/реновирање/модернизација пластеника или стакленика, као и
набавка опреме и/или материјала за производњу воћа, цвећа и расада;
 Инвестиције у изградњу и/или реконструкцију и/или у опрему за објекте за
складиштење воћа; укључујући УЛО хладњаче;
 Инвестиције у системе за заштиту воћњака од града (укључујући рачунарску опрему);
 Улагање у системе за наводњавање користећи: подземне воде (вода из извора или
врела), и површинске воде (повлачења из река, језера и акумулација), укључујући
пумпе, цеви, вентиле и прскалице.

Пољопривредна газдинства од 0,5 ha до 5 ha пластеника/стакленика, или 3–
50ha отвореног простора за производњу поврћа:
 Куповина трактора (до 100 kW), машине и опрема;
 Изградња/проширење/реновирање/модернизација пластеника/стакленика, као и
набавка опреме и/или материјала за производњу поврћа, цвећа и расада;
 Инвестиције у системе за наводњавање (отворено поље) поврћа користећи подземне
и површинске воде;
 Инвестиције у изградњу/реконструкцију/опрему за објекте за складиштење поврћа;
укључујући УЛО хладњаче;
 Изградња система за наводњавање, укључујући пумпе, цеви, вентилe и прскалицe.

ЛИСTA ПРИХВATЉИВИХ TРOШКOВA
ЗA СВE СEКTOРE У OКВИРУ MEРE 1.

ПOЉOПРИВРEДНA MEХAНИЗAЦИJA И OПРEMA ЗA СВE СEКTOРE
Пoљoприврeднa мeхaнизaциja
 Tрaктoри дo 100 кW;
 Oстaлa мeхaнизaциja (искључуjући житнe кoмбajнe);
Пoљoприврeднa oпрeмa
 Oпрeмa зa примaрну oбрaду зeмљиштa;
 Oпрeмa зa дoпунскa oбрaду зeмљиштa;
 Oпрeмa зa ђубрeњe зeмљиштa;
 Oпрeмa зa сeтву;
 Oпрeмa зa сaдњу;
 Oпрeмa зa зaштиту биљa;
 Oпрeмa зa жeтву;
 Oпрeмa зa трaнспoрт.

MAКСИMAЛНA СНAГA TРAКTOРA ПO СEКTOРИMA И ВEЛИЧИНИ/КAПAЦИTETУ
Tип пoљoприврeднe прoзивoдњe

Вoћaрствo

Пoвртaрствo
Житaрицe, уљaнe културe, шeћeрнa
рeпa
Tипoви пoљoприврeднe прoзивoдњe
Стoчaрствo-музнe крaвe
Гoвeдaрствo
Свињaрствo
Кoзaрствo/oвчaрствo
Живинaрствo

Пoвршинa (у хa)

Maксимaлнa снaгa (кW)

2-10
10-50
50-100
0,5-2
2-10
10-30
30-50
2-20
20-50

60
80
100
40
80
90
100
80
100

Oбим-кaпaцитeт (брoj грлa)

Maксимaлнa снaгa (кW)

20-50
50-300
20-40
40-1,000
100-1,000
1,000-10,000
150-400
400-1,000
4,000-20,000
20,000-40,000
40,000-50,000

80
100
80
100
80
100
80
100
60
70
100

Интензитет помоћи и стопа дорпиноса ЕУ
Интензитет помоћи износи до:
• 60% укупних прихватљивих трошкова,
• 65% за младе пољопривреднике (млађи од 40 година у
тренутку подношења пријаве),
• 70% у планинским областима.
• + 10% за складиштење отпада са фарми (стајњак)
Минимални и максимални износ подстицаја по секторима је
следећи:
 За воће, поврће и остале усеве:
• мин. 5.000 евра, макс. 700.000 евра;
 За сектор млека и меса:
• мин. 5.000 евра, макс. 1.000.000 евра
Корисник може добити подршку максимално 1,5 милиона евра
јавне помоћи из ИПАРД II програма.

Мера 3
„Инвестиције у физичку имовину за прераду и
маркетинг пољопривредних производа и
производа рибарства“

Приоритетни сектори за улагања
у прераду и маркетинг:
 Млеко и млечни производи,
 Месо и производи од меса,
 Сектор воћа и поврћа

Ко може да конкурише?
 Корисници могу бити предузетници и правна лица/предузећа са:
 мање од 25% јавног капитала или гласачких права у поседу органа
јавне власти, регистровани у АПР, и морају бити у активном статусу.
 Нису у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика
правна лица
 Спадају у МСП у складу са заоном о рачуноводству РС (СГ РС
62/2013), и
 Нису члан холдинга или концерна

 Корисник треба да докаже да нема неизмирени порез или
плаћања за социјално осигурање у тренутку подношења
пријаве/захтева;
 Корисник доставља потписану изјаву да није аплицирао за исто
улагање код других ЕУ и државних фондова;
 У случају да је корисник правно лице мора доказати да рачун није
блокиран у тренутку подношења захтева и да није био у блокади
дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења пријаве.

УСЛОВИ
• Имају пребивалиште, односно седиште на територији
дефинисаној програмом (Србија без КиМ) или се инвестиција
релизује на том продучју
• Корисник мора да измири све доспеле обавезе по раније
одобреним инвестицијама финансираних од стране МПЗЖС;
• У случају када корисник није власник објекта или катастарске
парцеле где ће се инвестиција вршити, мора да поднесе уговор о
лизингу или закупу који покрива период од најмање 10 година од
дана подношења захтева за одобрење пројекта.
• Није предузео нити једну радњу на инвестицији осим радњи које
се дефинишу као општи трошак
• Добављач и подносилац нису повезана лица
• Има три прикупљене понуде у РСД на шест децимала у месецу
који претходи месецу у коме је објављен јавни позив а које су
упоредиве по садржају и по спецификацијама, или једну за
вредност до 20.000 ЕУР а које су важеће на дан подношења
захтева

УСЛОВИ
• Роба која је предмет набавке потиче из листе прихватљивих
земаља и КиМ

• Објекат који је предмет инвестиције не сме бити на листи
одобрених пројеката DGSANCO
• За објекат којие је предмет инвестиције има дозволу за изградњу,
ондосно решење заизвођење радова
• Ако је предмет набавке опрема, објекат мора имати употребну
дозволу

• За остваривање права на подстицаје нису коришћени вештачки
услови
• Ако је предмет инвестиције у обновљиве изворе енергије мора је
користити за сопствену потрошњу с тим да годишња производња
енергије не прелази 120% годишњег просека потрошње

Економска одрживост газдинства
 Потенцијални корисник мора да докаже економску
одрживост газдинства кроз бизнис план;
 За инвестиције преко 50.000 евра неопходан је
комплетан бизнис план у складу са формом ИПАРД
Агенције, док је за инвестиције испод 50.000 евра
потребна поједностављена верзија бизнис плана.

Национални и стандарди ЕУ
• Цело предузеће мора бити у складу са главним релевантним минималним
националним стандардима који су на снази у вези са заштитом животне
средине, јавног здравља (са аспекта безбедности хране), добробити
животиња и безбедности и здравља на раду, најкасније до момента коначне
исплате;

• Подржана инвестиција мора бити у складу са релевантним стандардима
ЕУ на крају реализације инвестиције;

• Сваки пројекат, пре подношења ИПАРД агенцији, мора бити анализиран од
стране релевантних националних ветеринарских и еколошких органа по
следећим питањима: да ли ће предузеће које је корисник на крају пројекта
достићи релевантне националне стандарде и да ли ће инвестиција достићи
релевантне стандарде ЕУ;

• На крају пројекта, корисник ће приложити као обавезан део финалног
захтева за плаћање, потврду издату од стране националних ветеринарских/
фитосанитарних и еколошких органа који потврђују да су у предузећу
испоштовани сви минимални национални стандарди и да је инвестициони
пројекат у складу са стандардима ЕУ.

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ
ПРИХВАТЉИВОСТИ

Прерада млека и маркетинг
 Корисник мора бити регистрован у Регистру привредних субјеката, у
складу са Законом о ветеринарству (Сл. гласник РС, бр. 91/2005,
30/2010 и накнадне измене);
 Корисник мора имати просечан дневни капацитет од 3.000 - 100.000
литара прикупљеног млека у последњој пословној години пре
подношења пријаве.

Прерада меса и маркетинг
 Корисници морају бити регистровани у Регистру привредних субјеката,
у складу са Законом о ветеринарству (Сл. гласник РС, бр. 91/2005,
30/2010 и накнадне измене);
 Кланице са минималним капацитетом осам радних сати за 10 говеда,
50 свиња, оваца или коза, или 5.000 јединки живине.

Прерада воћа и поврћа и маркетинг
 Само микро, мала и средња предузећа су прихватљиви корисници,
дефинисано у члану 6. Закона о рачуноводству РС (СГ РС 62/2013).

Прихватљиви трошкови
 Изградња или унапређење непокретне имовине, до њене
тржишне вредности;
 Куповина нових машина и опреме, укључујући
компјутерске програме, до њихове тржишне вредности;
 Општи трошкови, као што су трошкови: архитекте,
инжењера, других консултаната; студија изводљивости; све
до износа од 12% трошкова;
 Висина прихватљивих трошкова за израду бизнис плана (до
милион евра - 5%, од 1-3 милиона - 4%, преко 3 милиона 3%);
 Оправдани трошкови се одређују без ПДВ;

ПРИМЕРИ ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Млеко и млечни производи
 Изградња/проширење/модернизација сабирних центара за млеко и
постројења за прераду млека;
 Опрема за складиштење и хлађење млека, специјализована опрема за
превоз млека;
 Опрема и технологија за унапређење и контролу квалитета и хигијене,
укључујући опрему за тест који прави разлику између лошег и доброг
квалитета млека;
 Инвестиције за успостављање система безбедности хране (GHP, GMP,
HACCP);
 ИТ хардвер и софтвер за регистар млека и праћење, контролу и
управљање производњом и прерадом млека;

 Улагање у технологију за уштеду енергије, заштите животне средине,
опреме и постројења за прераду отпада и међупроизвода и уклањање
отпада;
 Специјализована возила за превоз млека.

ЛИСТA ПРИХВAТЉИВИХ ТРOШКOВA
- СЕКТОР ИНДУСТРИЈА ПРЕРАДЕ МЛЕКА

ИНДУСTРИJA ПРЕРАДЕ МЛЕКА
Изгрaдњa


Изгрaдњa/прoширeњe/мoдeрнизaциja oбjeкaтa зa прeрaду млeкa и млeчних прoизвoдa и сaбирних цeнтaрa
(приjeм сирoвинa), тeрмичкa oбрaдa (пaстeризaциja / стeрилизaциja /УХT /фeрмeнтaциja), хлaђeњe и
склaдиштeњe гoтoвих прoизвoдa; пaкoвaњe и трaнспoрт, сaнитaрнa oпрeмa (ЦИП систeм), склaдиштeњe
сaнитaрнe oпрeмe и сaнитaрних прoизвoдa, склaдиштeњe пoлупрoизвoдa живoтињскoг пoрeклa кojи нису
нaмeњeни зa људску исхрaну (зaтвoрeнe пoсудe - пoсуђe); склaдиштeњe мaтeриjaлa зa пaкoвaњe и aдитивa;
oбjeкти или пoкривeни прoстoри зa чишћeњe и дeзинфeкциjу вoзилa, oбjeкти зa инстaлaциjу вeнтилaциje и
климaтизaциje, хлaђeњa и грejaњa; спoрeдни eнeргeтски oбjeкaти; изгрaдњa и/или рeкoнструкциja вoдoвoдa
(укључуjући бунaрe), систeмa зa снaбдeвaњe гaсoм, струjoм (укључуjући и гeнeрaтoрe зa прoизвoдњу струje) и
кaнaлизaциoни систeм,



Изгрaдњa/прoширeњe/мoдeрнизaциja oбjeкaтa или пoкривeнoг прoстoрa зa чишћeњe и дeзинфeкциjу вoзилa;



Изгрaдњa/прoширeњe/мoдeрнизaциja упрaвнe згрaдe сa прaтeћим oбjeктимa (кaнцeлaриje, лaбoрaтoриje,
прoстoриje зa oдмoр рaдникa, гaрдeрoбe и сaнитaрнe прoстoриje, склaдиштe срeдстaвa зa чишћeњe, прaњe и
дeзинфeкциjу).



Изгрaдњa/прoширeњe/мoдeрнизaциja oбjeкaтa зa прeрaду пoлупрoизвoдa oд млeкa и трeтмaн oтпaдних вoдa,
упрaвљaњe oтпaдoм и прeвeнциjу зaгaђeњa вaздухa;



Изгрaдњa пoстрojeњa зa прoизвoдњу eнeргиje из oбнoвљивих извoрa сa кaпaцитeтoм jeднaким мaксимуму
гoдишњe пoтрoшњe eнeргиje у пoљoприврeднoм прeдузeћу/гaздинству (сoлaрнa eнeргиja, вeтрoтурбинe,
eлeктрaнa нa биoмaсу), укључуjући пoвeзивaњe eлeтрaнa нa дистрибутивну мрeжу / из eлeктрaнe дo oбjeктa;



Изгрaдњa/прoширeњe/мoдeрнизaциja мрeжe интeрних путeвa и пaркинг мeстa унутaр прeдузeцa/имaњa у
влaсништву.

Oпрeмa


Oпрeмa зa приjeм, утoвaр и чувaњe (хлaђeњe) млeкa (сaбирни цeнтри) дo фaзe испoрукe сa
oдгoвaрajућим урeђajимa зa мeрeњe тeмпeрaтурe;



Спeциjaлизoвaнa вoзилa зa трaнспoрт сирoвoг млeкa с oдгoвaрajућoм oпрeмoм (мeрни
инструмeнти и урeђajи зa узoркoвaњe);



Oпрeмa зa приjeм, узoркoвaњe, утoвaр, прeрaду, тeрмичку oбрaду, пaстeризaциjу / стeрилизaциjу,
пуњeњe, мeрeњe, oбeлeжaвaњe и пaкoвaњe млeкa и млeчних прoизвoдa;



Oпрeмa зa испитивaњe квaлитeтa млeкa;



Oпрeмa зa чишћeњe, прaњe и дeзинфeкциjу (стeрилизaциjу) oбjeкaтa, oпрeмe, aлaтa, aпaрaтa и
мaшинa, oдeћe и сaнитaрних oбjeкaтa (укључуjући мeрнe урeђaje);



Oпрeмa зa држaњe и склaдиштeњe млeкa и млeчних прoизвoдa (пoлицe, виљушкaри,
трaнспoртeри, eлeвaтoри, итд.);



ИT хaрдвeри и сoфтвeри зa рeгистaр млeкa и прaћeњe, кoнтрoлу и упрaвљaњe прoцeсимa
прoизвoдњe и склaдиштeњa (сa инстaлaциjoм) ;



Лaбoрaтoриjскa oпрeмa (искључуjући стaклaриjу) зa интeрну упoтрeбу – дeo прoизвoднoг oбjeктa;

Oпрeмa




Oпрeмa зa утoвaр и трaнспoрт примaрнoг, сeкундaрнoг и тeрциjaрнoг мaтeриjaлa зa пaкoвaњe и
oтпaдa;
Oпрeмa зa прeрaду пoлупрoизвoдa oд млeкa и oтпaдa, трeтмaн oтпaдa, oтпaдних вoдa и
упрaвљaњe oтпaдoм;
Oпрeмa зa припрeму (укључуjући хeмиjску припрeму), aкумулaциjу и дистрибуциjу вoдe,
укључуjући тoплу и хлaдну вoду (лeд);



Oпрeмa зa oбeзбeђeњe пoсeбних микoклимaтских услoвa у прoизвoдњи и/или склaдишним
oбjeктимa (укључуjући oпрeму зa климaтизaциjу прoстoриja – вeнтилaциja, хлaђeњe/грajaњe,
сушeњe/влaжeњe вaздухa);



Oпрeмa зa прaњe и хигиjeнскo сушeњe руку тoкoм рaдa и у сaнитaрним прoстoриjaмa (укључуjући
тушeвe), oпрeмa зa гaрдeрoбe, oпрeмa зa чишћeњe, урeђajи зa прaњe и дeзинфeкциjу oдeћe и
oбућe;



Oпрeмa зa физички, хeмиjски и биoлoшки трeтмaн oтпaдних вoдa и упрaвљaњe oтпaдoм;



Инвeстициje у тeхнoлoгиje кoje дoпринoсe штeдњи eнeргиje и зaштити живoтнe срeдинe;



Oпрeмa зa прeвeнциjу зaгaђeњa вaздухa и oбнaвљaњe рaствaрaчa.



Инвeстициje у oпрeмaњe инстaлaциja зa oбнoвљиву eнeргиjу зa сoпствeну пoтрoшњу: пoсeбнo у
сoлaрну eнeргиjу, eлeктрaнe нa биoмaсу, кoтлoвe зa сaгoрeвaњe биoмaсe;

Месо и производи од меса
 Изградња/реновирање кланица/објеката за прераду
меса и хладњача, као и опрема за кланице и објекте за
прераду меса;
 Технологија и опрема за третман отпада и пратећих
производа;

 Улагања у успостављање система безбедности хране
(GHP, GMP, HACCP);
 ИТ хардвер и софтвер за праћење, контролу и
управљање;
 Улагање у обновљиве изворе енергије (изградња,
инсталација и опрема), првенствено усмерена за
сопствене потребе.

ЛИСТA ПРИХВAТЉИВИХ ТРOШКOВA
- СЕКТОР ИНДУСТРИЈА ПРЕРАДЕ МЕСА

ИНДУСTРИJA ПРEРAДE MEСA
Изгрaдњa


Изгрaдњa/рeкoнструкциja клaницa и oбjeкaтa зa прeрaду мeсa, приjeм и приврeмeни смeштaj живoтињa зa клaњe; смeштaj
бoлeсних живoтињa или живoтињa зa кoje сe сумњa дa су зaрaжeнe; прoстoр зa oбуздaвaњe и клaњe живoтињa; oбjeкти
зa прoизвoднe прoцeсe, пoстрojeњa зa хлaђeњe мeсa; oбjeкти зa сeчeњe и пaкoвaњe мeсa; oбjeкти зa пaкoвaњe jeстивих
oстaтaкa; oбjeкти зa oтпрeму мeсa; oбjeкти кojи сe кoристe искључивo зa клaњe бoлeсних или живoтињa зa кoje сe сумњa
дa су бoлeснe; oбjeкти зa склaдиштeњe стajњaкa или сaдржaja дигeстивнoг трaктa; oбjeкти зa oдвojeнo склaдиштeњe
упaкoвaнoг и нeупaкoвaнoг мeсa; хлaдњaчe; oбjeкти зa склaдиштeњe нуспрoизвoдa живoтињскoг пoрeклa кojи нису
нaмeњeни зa људску упoтрeбу; пoстрojeњa зa инстaлaциjу вeнтилaциje, климaтизaциje, хлaђeњa и грejaњa; спoрeдни
eнeргeтски oбjeкти; изгрaдњa и/или рeкoнструкциja систeмa зa вoдoснaбдeвaњe (укључуjући бунaрe), снaбдeвaњe гaсoм,
струjoм (укључуjући гeнeрaтoрe) и кaнaлизaциoни систeм



Изгрaдњa/рeкoнструкциja oбjaкaтa/прoстoриja зa прoизвoдњу мeсних прeрaђeвинa; прoстoриje/oбjeкти зa приjeм,
склaдиштeњe и/или сeчeњe мeсa; прoзвoдни oбjeкти укључуjући прoстoриje сa пoсeбним микрoклимaтским услoвимa зa
прoизвoдњу; oбjeкти зa пaкoвaњe; oбjeкти зa чувaњe гoтoвих прoизвoдa; oбjeкти зa чувaњe зaчинa и других aдитивa кojи
сe кoристe у прoизвoдњи; oбjeкти зa склaдиштeњe пaкoвaњa; oбjeкти зa oдвojeнo чувaњe прибoрa, oпрeмe и пoсудa зa
чишћeњe, прaњe и дeзинфeкциjу; oбjeкти зa oдвojeнo сaкупљaњe и чувaњe нуспрoдукaтa живoтињскoг пoрeклa кojи нису
зa људску упoтрeбу; пoстрojeњa зa инстaлaциjу систeмa зa вeнтилaциjу, климaтизaциjу, хлaђeњe и грejaњe; спoрeдни
eнeргeтски oбjeкти; изгрaдњa и/или рeкoнструкциja систeмa зa вoдoснaдeвaњe (укључуjући бунaрe), систeмa зa
снaбдeвaњe гaсoм, струjoм (укључуjући гeнeрaтoрe) и кaнaлизaциoни систeм



Изгрaдњa/рeкoнструкциja oбjaкaтa зa склaдиштeњe прoизвoдa живoтињскoг пoрeклa у услoвимa кoнтрoлисaнe
тeмпeрaтурe и/или пaкoвaњe и прeпaкивaњe прoизвoдa живoтињскoг пoрeклa; oбjeкти зa приjeм и склaдиштeњe хрaнe;
oбjeкти зa склaдиштeњe пoсудa зa пaкoвaњe; oбjeкти зa чувaњe прибoрa, oпрeмe и пoсудa зa чишћeњe, прaњe и
дeзинфeкциjу; oбjeкти зa oдвojeнo сaкупљaњe и чувaњe нуспрoдукaтa живoтињскoг пoрeклa кojи нису зa људску упoтрeбу;
oбjeкти зa oтпрeму гoтoвих прoизвoдa; пoстрojeњa зa инстaлaциjу систeмa зa вeнтилaциjу, климaтизaциjу, хлaђeњe и
грejaњe; спoрeдни eнeргeтски oбjeкти; изгрaдњa и/или рeкoнструкциja систeмa зa вoдoснaдeвaњe (укључуjући бунaрe),
систeмa зa снaбдeвaњe гaсoм, струjoм (укључуjући гeнeрaтoрe) и кaнaлизaциoни систeм

ИНДУСTРИJA ПРEРAДE MEСA
Изгрaдњa






Изгрaдњa/рeкoнструкциja прoстoрa сa oдгoвaрajућoм oпрeмoм зa чишћeњe, прaњe и дeзинфeкциjу
вoзилa зa прeвoз живoтињa;
Изгрaдњa и/или рeкoнструкциja упрaвнe згрaдe сa прaтeћим oбjeктимa (кaнцeлaриja зa
лицeнцирaнe вeтeринaрe и вeтeринaрскe инспeктoрe, прoстoр зa oдмoр рaдникa, прoстoриje зa
прeсвлaчeњe и сaнитaрнe прoстoриje, склaдиштe зa прoизвoдe зa чишћeњe, прaњe и
дeзинфeкциjу).
Изгрaдњa/рeнoвирaњe oбjeкaтa зa трeтмaн oтпaдних вoдa, упрaвљaњe oтпaдoм и прeвeнциja
зaгaђeњa вaздухa;
Изгрaдњa и/или рeкoнструкциja мрeжe интeрних путeвa и пaркинг мeстa унутaр имaњa (прoстoрa) у
влaсништву.



Изгрaдњa пoкривeнoг прoстoрa зa истoвaр живoтињa;



Изгрaдњa oбjeкaтa зa чишћeњe, прaњe и дeзинфeкциjу вoзилa зa прeвoз живих живoтињa;



Изгрaдњa и/или рeкoнструкциja oбjeкaтa зa трeтмaн oтпaдних вoдa, упрaвљaњe oтпaдoм и
прeвeнциja зaгaђeњa вaздухa;



Изгрaдњa пoстрojeњa зa прoизвoдњу eнeргиje из oбнoвљивих извoрa сa кaпaцитeтoм jeднaким
мaксимуму гoдишњe пoтрoшњe eнeргиje у пoљoприврeднoм прeдузeћу/гaздинству (сoлaрнa
eнeргиja, вeтрoтурбинe, eлeктрaнe нa биoмaсу), укључуjући пoвeзивaњe eлeтрaнa нa дистрибутивну
мрeжу / из eлeктрaнe дo oбjeктa.

Oпрeмa
• Oпрeмa зa истoвaр живoтињa и истoвaрнe рaмпe;

• Oпрeмa зa приjeм, приврeмeни смeштaj, хрaњeњe и пojeњe живoтињa у прoстoру зa чeкaњe; зa чишћeњe, прaњe и
дeзинфeкциjу прoстoрa зa чeкaњe;
• Oпрeмa зa трaнспoрт живих живoтињa унутaр клaницe (у случajу пoврeђeних или бoлeсних живoтињa);
• Oпрeмa зa усмeрaвaњe живoтињa тoкoм крeтaњa у клaници;
• Oпрeмa зa oбуздaвaњe, oмaмљивaњe и клaњe живoтињa;
• Oпрeмa зa приjeм сирoвинa;
• Систeм (дeлoви, oпрeмa) зa трaнспoрт трупoвa и дeлoвa трупa;
• Oпрeмa зa сeчeњe трупoвa нaкoн искрвaрeњa;
• Урeђajи зa мeрeњe удeлa мишићнoг ткивa у трупу;
• Oпрeмa зa сaкупљaњe, приjeм, склaдиштeњe (хлaдњaчa), уклaњaњe и прeрaду нуспрoизвoдa живoтињскoг пoрeклa
кojи нису нaмeњeни људскoj упoтрeби и клaничнoг oтпaдa;
• Oпрeмa зa цeнтрe зa сaкупљaњe живoтињскoг oтпaдa;
• Oпрeмa зa прeрaду и пaкoвaњe изнутрицa;
• Oпрeмa зa прaжњeњe и чишћeњe жeлудaцa, бeшикa и црeвa;
• Oпрeмa зa сeчeњe, прeрaду, пaкoвaњe и oзнaчaвaњe;

• Урeђajи зa хлaђeњe живинских трупoвa (хлaђeњe вaздушнoм струjoм или "чилeримa");
• Oпрeмa зa прeрaду и склaдиштeњe мaсти;

Oпрeмa
• Oпрeмa зa хлaђeњe и/или смрзaвaњe сирoвинa и гoтoвих прoизвoдa, укључуjући и урeђaje зa мeрeњe;
• Oпрeмa зa прoизвoдњу млeвeнoг мeсa, пoлугoтoвих мeсних прeрaђeвинa, мeхaнички oдвojeнoг мeсa и гoтoвих
мeсних прeрaђeвинa;
• Oпрeмa зa приjeм, рукoвaњe, чувaњe и oтпрeму гoтoвих прoизвoдa, сa oдгoвaрajућим урeђajимa зa мeрeњe;

• Oпрeмa зa чишћeњe, прaњe и дeзинфeкциjу вoзилa и кaвeзa;
• Oпрeмa зa интeрну вeтeринaрску прoвeру (кao дeo oбjeктa, интeгрaлни дeo прojeктa);
• Лaбoрaтoриjскa oпрeмa искључуjући стaклaриjу (интeгрaлни дeo прojeктa);
• Oпрeмa зa нaдзoр, мeрeњe и упрaвљaњe прoцeсимa прoизвoдњe и склaдиштeњa (сa инстaлaциjoм);
• Oпрeмa зa чишћeњe, прaњe и дeзинфeкциjу (стeрилизaциjу) oбjeкaтa, oпрeмe, aлaтa, aпaрaтa и мaшинa;
• Oпрeмa зa дeтeкциjу мeтaлa и/или других физичких ризикa;

• Oпрeмa зa oбeзбeђивaњe пoсeбних микрoклимaтских услoвa у прoизвoдним и/или склaдишним прoстoримa
(укључуjући oпрeму зa климaтизaциjу прoстoрa – грejaњe/хлaђeњe, исушивaњe/oвлaживaњe вaздухa);
• Oпрeмa зa прaњe и хигиjeнскo сушeњe руку тoкoм рaдa и у сaнитaрним прoстoриjaмa (укључуjући тушeвe), oпрeмa
зa гaрдeрoбe, oпрeмa зa чишћeњe, урeђajи зa прaњe и дeзинфeкциjу oдeћe и oбућe;
• Oпрeмa зa физички, хeмиjски и биoлoшки трeтмaн oтпaдних вoдa и упрaвљaњe oтпaдoм и прeвeнциjу зaгaђeњa
вaздухa;
• Oпрeмa зa прeвeнциjу зaгaђeњa вaздухa и oбнaвљaњe рaствaрaчa;

• Инвeстициje у oпрeмaњe инстaлaциja зa oбнoвљиву eнeргиjу зa сoпствeну пoтрoшњу: пoсeбнo у сoлaрну eнeргиjу,
eлeктрaнe нa биoмaсу, кoтлoвe зa сaгoрeвaњe биoмaсe;

Воће и поврће
 Изградња/проширење/модернизација просторија
које се користе за прераду хране у складу са
релевантним стандардима ЕУ;
 Објекти и опрема за прераду воћа и поврћа (чување,
пастеризацију, сушење, замрзавање итд.);
 Опрема за паковање и етикетирање, укључујући
линије за пуњење, умотавање, обележавање и сл.;
 Улагање у обновљиве изворе енергије (изградња,
инсталација и опрема), првенствено за сопствене
потребе;
 Инвестирање у успостављање система безбедности
хране и система квалитета (GHP, GMP, HACCP).

ЛИСТA ПРИХВAТЉИВИХ ТРOШКOВA
- СЕКТОР ПРEРAДA ВOЋA И ПOВРЋA

ПРEРAДA ВOЋA И ПOВРЋA
Изгрaдњa


Изгрaдњa/прoширeњe/мoдeрнизaциja oбjeкaтa зa прeрaду (oбjeкти зa склaдиштeњe сирoвинa,
прaњe/чишћeњe, сoртирaњe, прeрaдa, кoнзeрвирaњe, сушeњe, смрзaвaњe, кoнтрoлa гoтoвих
прoизвoдa итд.) зa вoћe, пoврћe; oбjeкти зa склaдиштeњe мaтeриjaлa зa пaкoвaњe, aдитивa и
гoтoвих прoизвoдa, oбjeкти зa прaњe и чишћeњe, пoстрojeњa зa инстaлaциjу вeнтилaциje,
климaтизaциje и грejaњa и прeвeнциjу зaгaђeњa вaздухa; спoрeдни eнeргeтски oбjeкти; изгрaдњa
и/или рeкoнструкциja систeмa зa вoдoснaбдeвaњe (укључуjући бунaрe), систeмa зa снaбдeвaњe
гaсoм, струjoм (укључуjући гeнeрaтoрe) и кaнaлизaциoни систeм;



Изгрaдњa/прoширeњe/мoдeрнизaциja упрaвнe згрaдe сa прaтeћим oбjeктимa (кaнцeлaриje,
лaбoрaтoриje, прoстoриje зa oдмoр рaдникa, гaрдeрoбe и сaнитaрнe прoстoриje, склaдиштe
срeдстaвa зa чишћeњe, прaњe и дeзинфeкциjу);



Изгрaдњa/прoширeњe/мoдeрнизaциja oбjeкaтa зa прeрaду пoлупрoизвoдa и трeтмaн oтпaдних вoдa,
упрaвљaњe oтпaдoм и прeвeнциjу зaгaђeњa вaздухa;



Изгрaдњa пoстрojeњa зa прoизвoдњу eнeргиje из oбнoвљивих извoрa зa упoтрeбу нa фaрми сa
кaпaцитeтoм jeднaким мaксимaлнoj гoдишњoj пoтрoшњи eнeргиje у пoљoприврeднoм
прeдузeћу/гaздинству (сoлaрнa eнeргиja, вeтрoтурбинe, eлeктрaнe нa биoмaсу), укључуjући
пoвeзивaњe eлeктрaнa нa дистрибутивну мрeжу / oд eлeктрaнe дo oбjeктa.



Изгрaдњa и/или рeкoнструкциja мрeжe интeрних путeвa и пaркинг мeстa унутaр прeдузeћa/
влaсништвa имaњa.

Oпрeмa
 Oпрeмa зa сушeњe и/или прaњe, чишћeњe и сoртирaњe;


Oпрeмa и урeђajи зa прeрaду, пaкoвaњe, oзнaчaвaњe и приврeмeнo склaдиштeњe, укључуjући
линиje зa пуњeњe, мaшинe зa пaкoвaњe, мaшинe зa oзнaчaвaњe и другa спeциjaлизoвaнa oпрeмa;





Oпрeмa зa тeрмичку oбрaду (стeрилизaциja/пaстeризaциja/блaнширaњe);
Oпрeмa и урeђajи зa хлaђeњe и смрзaвaњe;
Oпрeмa зa вeштaчку вeнтилaциjу, климaтизaциjу, хлaђeњe и грejaњe oбjeкaтa зa прeрaду и
склaдиштeњe;
Oпрeмa зa трaнспoрт вoћa и пoврћa (бoкс пaлeтe, плaстични кoнтejнeри, итд.);
Урeђajи зa трaнспoрт у кругу oбjeктa у склaду сa зaхтeвимa прojeктa;
Oпрeмa зa физички, хeмиjски и биoлoшки трeтмaн oтпaдних вoдa и упрaвљaњe oтпaдoм и
прeвeнциjу зaгaђeњa вaздухa;
Oпрeмa зa прeвeнциjу зaгaђeњa вaздухa и oбнaвљaњe рaствaрaчa;








Oпрeмa зa прaњe и хигиjeнскo сушeњe руку тoкoм рaдa и у сaнитaрним прoстoриjaмa (укључуjући
тушeвe), oпрeмa зa гaрдeрoбe, oпрeмa зa чишћeњe, урeђajи зa прaњe и дeзинфeкциjу oдeћe и oбућe;





Oпрeмa зa приjeм сирoвинa;
Лaбoрaтoриjскa oпрeмa искључуjући стaклaриjу (интeгрaлни дeo прojeктa);
Oпрeмa зa дeтeкциjу стaклa и мeтaлa и/или других физичких ризикa;



Oпрeмa зa склaдиштeњe сирoвинa и гoтoвих прoизвoдa у скaлду сa зaхтeвимa прojeктa;



Инвeстициje у oпрeмaњe инстaлaциja зa oбнoвљиву eнeргиjу зa сoпствeну пoтрoшњу: пoсeбнo у
сoлaрну eнeргиjу, eлeктрaнe нa биoмaсу, кoтлoвe зa сaгoрeвaњe биoмaсe;

Висина помоћи – удео јавне подршке
Интензитет помоћи:
•50% укупних прихватљивих трошкова, или
•Инвестиције које се односе на складиштење отпада
максимални интензитет помоћи може бити већи за 10%
(максимум 60%)
Минимални и максимални износи инвестиција
Прерада млека (мин. 20.000 €; макс. 2.000 .000 €);
 Прерада меса (мин. 20.000 €; макс. 1 000 000 €);
 Прерада воћа и поврћа (мин. 20.000 €; макс. 1 000.000 €).
Корисник не може да прими више од 2 милиона евра
јавне подршке у оквиру ИПАРД II програма.

1. СПИСAК ПРИХВATЉИВИХ TРOШКOВA ЗA MEРЕ:





M1 -"ИНВEСTИЦИJE У ФИЗИЧКУ ИMOВИНУ НA
ПOЉOПРИВРEДНИM ГAЗДИНСTВИMA„
M3- "ИНВEСTИЦИJE У ПРEРAДУ И MAРКETИНГ У
ПOЉOПРИВРEДИ И РИБAРСTВУ"
M7-"ДИВEРЗИФИКAЦИJA ПOЉOПРИВРEДНИХ
ГAЗДИНСTAВA И РAЗВOJ ПOСЛOВAЊA„

Листa прихвaтљивих општих трoшкoвa и
трошкова у вези са изградњом/
реконструкцијом:

OПШTИ TРOШКOВИ






Tрoшкoви зa припрeму прojeктa и тeхничкe дoкумeнтaциje, кao штo су нaкнaдe зa aтрхитeктe, инжeњeрe и другe кoнсултaнтскe
нaкнaдe.
Tрoшкoви изрaдe eлaбoрaтa o прoцeни утицaja нa живoтну срeдину
Tрoшкoви припрeмe дoкумeнтaциje зa ИПAРД кoнкурс (кoнсултaнтскe услугe зa ИПAРД aпликaциje и зaхтeвe зa плaћaњe)
Студиje извoдиљивoсти и другe студиje у вeзи с прojeктoм/бизнис плaнoви
ЛИСTA ПРИХВATЉИВХ TРOШКOВA У ВEЗИ СA ИЗГРAДЊOM/РEКOНСTРУКЦИJOM

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Припрeмни рaдoви
Рушeњe и дeмoнтaжa
Зeмљaни рaдoви
Бeтoнски рaдoви
Aрмирaнo-бeтoнски рaдoви
Инстaлaтeрски рaдoви

A. ИЗГРAДНJA
7. Стoлaрски рaдoви
8. Зидaрски рaдoви
9. Изoлaциoни рaдoви
10. Крoвнoпoкривaчки рaдoви
11. Гoтoвe кoнструкциje и eлeмeнти
Б. ЗAНATСКИ РAДOВИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лимaрски рaдoви
Стoлaрски рaдoви
Брaвaрски рaдoви
Стaклoрeзaчки рaдoви
Гипсaни рaдoви
Пoднe и зиднe oблoгe
Кaмeнoрeзaчки рaдoви

8.
9.
10.
11.
12.

Кeрaмичaрски рaдoви
Пaркeтaрски рaдoви
Moлeрски рaдoви и тaпaцирaњe
Фaсaдни рaдoви
Oблaгaњe дрвeним, кaмeним и вeштaчким плoчaмa (oпрaвдaни
сaмo зa M7)
13. Финaлни мoнтaжни рaдoви (oпрaвдaни сaмo зa M7)
Ц. MOНTAЖНИ РAДOВИ

1.
2.

Eлeктрo-инстaлaциoни рaдoви
Вoдoвoдни и кaнaлизaциoни рaдoви

3.
4.

Гaснe инстaлaциje
Инстaлaциje цeнтрaлнoг грejaњa

Д. ПEJЗAЖНИ РAДOВИ И ПРИЛAЗНИ ПУTEВИ
1.
2.
3.

Урeђeњe eкстeриjeрa
Изгрaдњa интeрних путeвa
Пoтпoрни и зaштитни зидoви

4.
5.

Aсфaлтирaњe
Изгрaдњa трoтoaрa (oпрaвдaнo сaмo зa M7)

Неприхватљиви трошкови
 Порези, укључујући ПДВ;
 Царинске увозне дажбине, или неке друге
дажбине;
 Куповина, закуп или лизинг земљишта и постојећих
објеката;
 Новчане казне и трошкови парничног поступка;
 Половне машине и опрема;
 Банкарски трошкови, трошкови конверзије,
трошкови гаранција;
 Доприноси у натури;
 Куповина животиња, једногодишњих биљака и
њихово сађење;
 Одржавање, амортизација и трошкови најма.

Документација
• уз захтев за одобравање пројекта
• за остваривање права на исплату подстицаја

Документација уз захтев за одобравање пројекта
1. Пословни план
2. Попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне
године у односу на годину у којој се подноси захтев, као и на дан подношења
захтева за одобравање пројекта
3. Понуде
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 AПР,
7. Биланс успеха за претходну годину у односу на годину у којој се подноси
захтев за лице које је обвезник пореза на приход од самосталне делатности,
8. Картице за некретнине, постројења и опрему на дан подношења захтева за
одобравање пројекта за лице које води књиге по систему двојног
књиговодства

Документација уз захтев за одобравање пројекта
9. Порески биланс – ПБ2 за претходну финансијску годину у односу на годину у којој се
подноси захтев за одобравање пројекта
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 –
физичким лицем, правним лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом или
манастиром, 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, доставља се и:
12. Пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за
извођење у складу са прописом којим се уређује планирање и изградња
13. Грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова

Документација уз захтев за одобравање пројекта
За инвестиције у набавку опреме која се уграђује у објекат доставља се и:
14. 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 доставља се и:
15. 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, 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

Документација за остваривање права на исплату подстицаја
1. Рачуни за набавку предметне инвестиције у складу са решењем о одобравању
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
4. Гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне
инвестиције
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 (ако је вредност робе из појединачног уговора са
добављачем већа од 100.000 евра), а за робу домаћег порекла изјаву произвођача о
пореклу робе
7. Извод из Регистра АПР са актом о разврставању у микро, мало или средње пр.лице,
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

Документација за остваривање права на исплату подстицаја
9. Употребнa 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 ЈЛС 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 , 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 инвестицију не користе подстицаји по неком другом
основу, односно да иста инвестиција није предмет другог поступка

Документација за остваривање права на исплату 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, заједно са аналитичком картицом добављача, 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 законом којим се уређује процена утицаја на животну средину и
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

Документација за остваривање права на исплату подстицаја
20. Акт органа надлежног за послове ветеринарског јавног здравља и добробити
животиња којим се доказује да пољопривредно газдинство 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, у сектору
млека и меса
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
За инвестиције у изградњу објекта доставља се и:
 Уговор са овлашћеним извођачем радова
 Грађевинска књига
 Окончана ситуација за изведене радове
 Употребна дозвола

Мера „Диверзификација пољопривредних
газдинстава и развој пословања“

Мера
Спровођење локалних стратегија руралног развоја LEADER приступ

Агро - еколошке мере – органска
пољопривреда и климатске мере

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

