
Образац 3

1. Подаци о подносиоцу захтеводаци о подносиоцу захтева

Табела А

ЈМБГ/МБ (физичка 

лица/правна лица)

Трајање последњег 

одобреног 

рачуноводственог периода

(у месецима) 

Број запослених 

(у годишњим 

јединицама рада) 

Укупан годишњи 

промет 

(у ЕУР)

Б Д Е Ф

РБ

А

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

……

(према потреби додати редове)

*

2. Удео јавног капитала или гласачких права у структури власништва подносиоца захтева

ДА

НЕ

има положај малог или средњег привредног субјекта у складу са Правилником

ВАЖНО

Ако је одговор "ДА", подносилац захтева нема статус малог или средњег привредног субјекта и не може постати корисник  ИПАРД подстицаја, осим у случајевима када су улагачи: 1) јавна инвестициона друштва, друштва с 

ризичним капиталом, појединци или групе појединаца чија је редовна делатност улагање ризичног капитала и који улажу власнички капитал у послове који се не котирају на берзи (тзв. пословни анђели), ако су њихова заједничка 

улагања у исти привредни субјект мања од 1.250.000 евра у динарској противвредности; 2) универзитети или непрофитни истраживачки центри; 3) институционални улагачи, укључујући регионалне развојне фондове; 4) самостални 

орган локалне самоуправе која има у годишњем буџету мање од 10 милиона евра у динарској противвредности и мање од 5.000 становника; а за што је потребно приложити документацију којом се доказује исто.

И З Ј А В А 

Подносиоцем захтева директно или индиректно, заједно или самостално, управља једно или више тела јавне власти са 25 % или више капитала или 

гласачких права:

(одабрати ДА или НЕ)

подносиоца захтева да као независни привредни субјекат или заједно са партнерским или повезаним привредним субјектима

Удео власништва код подносиоца захтева/удео у 

управљачким правима код подносиоца захтева(у 

%) 
Д

Власничка и управљачка структура подносиоца захтева*

Б

ЈМБГ/МБ (физичка лица/правна лица)

Ц

Образац 3 - Изјава подносиоца захтева да као независан привредни субјекат или заједно са партнерским или повезаним привредним субјектима, има положај малог или средњег привредног субјекта у складу 

са Правилником потребно је испунити у складу  са појмовима малог и средњег привредног субјекта у складу са  Правилником о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу 

прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства. Вредности које се користе за број запослених и финансијске показатеље (промет и биланс) се рачунају на годишњем нивоу и 

односе на последњи одобрени рачуноводствени период. За конверзију у евро примењује се девизни курс Европске комисије на дан закључења рачуноводственог периода. Wеb адреса на којој се може добити 

увид у наведени курс је: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 

Назив подносиоца захтева

А

У Таблице А и А2 унесите податке који се односе на подносиоца захтева:

Датум закључења последњег 

одобреног рачуноводственог 

периода

(дан/месец/година)

Укупна годишњи биланс  

(у ЕУР)

Табела А2

Ц Г

Уносе се подаци о власницима подносиоца захтева и особама које имају управљачка права односно доминантни утицај код подносиоца захтева



Образац 3

3. Повезана лица

Табела Б

РБ

Назив лица које је у 

повезаном односу са 

подносиоцем захтева

(растуће или опадајуће 

директно или индиректно)   

ЈМБГ/МБ (физичка 

лица/правна лица)

Датум закључења 

последњег 

одобреног 

рачуноводственог 

периода

(дан/месец/година)

Трајање 

последњег 

одобреног 

рачуноводстве

ног периода

(у месецима) 

Процентуални удео 

капитала или гласачких 

права *

(у %)

Број запослених 

**

(у годишњим 

јединицама рада) 

Укупан годишњи 

промет **

(у ЕУР)

А Б Ц Д Е Ф Г Х

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

…

0 0,00 €

(према потреби додати редове)

*
**

У Табелу Б унесите сва лица која су (растуће или опадајуће, директно или индиректно) у повезаном односу са подносиоцем захтева. За свако од тих лица потребно је навести 

100%-тне вредности које се односе на њихов задњи одобрени рачуноводствени период:

Укупни годишњи биланс**

(у ЕУР)

И

0,00 €

Удео се односи на капитал или гласачка права, а узима се проценат који је већи. У случају унакрсног удела између подносиоца захтева и другог лица, такође се примењује већи проценат.

УКУПНО:

Уносе се 100%-тне вредности података повезаних лица (нпр. уколико је предметно лице 70% власник лица - подносиоца захтева(или обрнуто), уписује се 100%-тна вриедност броја запослених, годишњег промета и биланса 

тог лица)



Образац 3

4. Партнерска лица

Табела Ц

Број запослених 

**

(у годишњим 

јединицама рада) 

Укупан годишњи 

промет **

(у ЕУР)

А Б Ц Д Е Ф Г Х

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

…

0 0,00 €

(према потреби додати редове)

*
**

ЈМБГ/МБ (физичка 

лица/правна лица)
Укупни годишњи биланс  

**

(у ЕУР)

И

У Табелу Ц унесите сва лица која су (растуће или опадајуће, директно или индиректно) у партнерском односу са подносиоцем захтева. За свако од тих лица потребно је навести 

сразмерне вредности које се односе на њихов последњи одобрени рачуноводствени период:

РБ

Назив лица које је у 

партнерском односу са 

подносиоца захтева

(растуће или опадајуће, 

директно или индиректно)   

Датум закључења 

последњег 

одобреног 

рачуноводственог 

периода 

(дан/месец/година)

Трајање 

последњег 

одобреног 

рачуноводстве

ног периода

(у месецима) 

Процентуални удео 

капитала или гласачких 

права *

(у %)

Сразмерне вредности

0,00 €

Удео се односи на капитал или гласачка права, а узима се проценат који је већи. У случају унакрсног удела између подносиоца захтева и другог лица, такође се примјењује већи проценат.

Уносе се подаци који су сразмерни проценту наведеном у колони „Ф“ (нпр. уколико је предметно лице 30% власник код подносиоца захтева(или обрнуто), уписује се 30%-тна вредност броја запослених, годишњег промета и 

биланса тог лица)

УКУПНО:



Образац 3

5. Кумулативни подаци за утврђивање категорије подносиоца захтева

Табела Д

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ВАЖНО

Кумулативни подаци о броју запослених, годишњем промету и годишњем билансу из реда УКУПНО су подаци који служе за одређивање категорије величине подносиоца захтева (мали, средњи или велики привредни субјекат).

УКУПНО:

0

0

0,00 €

0,00 €

У Табели Д налазе се укупне вредности повезаних лица, партнерских лица и подносиоца захтева. Израчунавање је дефинисано аутоматски, односно на основу података унетих у 

Табелама А, Б и Ц.

Укупни годишњи биланс  

(у ЕУР)

ЛИЦЕ - подносиоца захтева

(подаци из Табеле А)

ПОВЕЗАНА ЛИЦА

(УКУПНО из Табеле Б)

ПАРТНЕРСКА ЛИЦА

(УКУПНО из Табеле Ц)

Број запослених

(у годишњим јединицама рада)

Укупан годишњи промет 

(у ЕУР)

0

0 0,00 €

0,00 €



Образац 3

6. Промена категорије подносиоца захтева

ДА P1P2

НЕ

X

ВАЖНО

У Датум:

(одговорна особа - штампано)

(потпис одговорне особе)

У односу на претходни рачуноводствени период дошло је до промене показатеља који би могли проузроковати промену категорије подносиоца захтева 

(мали, средњи или велики привредни субјекат):

Ако на датум закључења пословних књига лице -подносилац захтева установи да је на годишњем нивоу премашило или пало испод прага броја запослених или финансијских прагова, то не доводи до губитка или стицања статуса 

малог или средњег привредног субјекта, осим ако се ти прагови премашују током два узастопна рачуноводствена периода. У складу са наведеним, уколико је одговор на ово питање „ДА“ како би се утврдио статус малог или 

средњег привредног субјекта потребно је осим података за последњи рачуноводствени период испунити и доставити Образац 3 - Изјаву подносиоца захтева да као независан привредни субјекат или заједно са партнерским или 

повезаним привредним субјектима, има положај малог или средњег привредног субјекта у складу са Правилником  и за периоде који претходе периоду из овог обрасца 

Образац 3 - Изјава подносиоца захтева да као независан привредни субјекат или заједно са партнерским или повезаним привредним субјектима, има положај малог или средњег 

привредног субјекта у складу са Правилником - не сме се ни на који начин мењати, осим у Табелама А2, Б и Ц где је могуће додавати нове редове.

Потписом потврђујем да сам упознат са појмовима малог и средњег привредног субјекта у складу са Правилником. Изјављујем под материјалном и кривичном одговорношћу да су сви 

подаци наведени у овој Изјави истинити, тачни и унети у складу са поменутим прописаним појмовима. Допуштам проверу унетих података, те употребу ЈМБГ/МБ и свих података 

подносиоца захтева као и партнерских и повезаних лица током утврђивања категорије подносиоца захтева и статуса малог или средњег привредног субјекта. Обавезујем  се да ћу на 

захтев Управе за аграрна плаћања доставити доказе о власничкој и/или управљачкој структури  лица са којим сам у партнерском и/или повезаном односу, као и пословне књиге које су 

таква лица дужна да воде према важећим прописима, односно осталу додатну документацију, образложење или исправку података за потребе административне контроле.  


