На основу чл. 5. и 21. Закона о буџету Републике Србије за 2007.
годину („Службени гласник РС”, број 58/07) и члана 42. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05-исправка),
Влада доноси
УРЕДБУ
О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УВОЂЕЊЕ И
СЕРТИФИКАЦИЈУ HACCP ПРОГРАМА И ISO СТАНДАРДА
ЗА 2007. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом уредбом утврђују се услови и начин коришћења подстицајних
средстава за увођење и сертификацију Програма анализе ризика контролом
критичких тачака у производњи (у даљем тексту: HACCP програм) и ISO
стандарда за 2007. годину (у даљем тексту: подстицајна средства).
Члан 2.
Право на коришћење подстицајних средстава имају привредна
друштва и предузетници (у даљем тексту: корисници средстава) који се баве
производњом и прометом пољопривредно-прехрамбених производа, хране за
животиње, као и сакупљањем, прерадом и уништавањем отпадака животињског
порекла.
Члан 3.
Подстицајна средства користе се за увођење и сертификацију
HACCP програма, увођење HACCP програма интегрисаног са системом
управљања квалитетом SRPS ISO 9001/ISO 9001, односно HACCP програма
интегрисаног са системом управљања квалитетом SRPS ISO 9001/ISO 9001 и
системом управљања заштитом животне средине SRPS ISO 14001/ISO 14001.
Члан 4.
Износ подстицајних средстава утврђује се у односу на процењену
вредност пројекта, и то за:
1) увођење и сертификацију HACCP програма;
2) сертификацију HACCP програма;
3) увођење и сертификацију HACCP програма интегрисаног са
системом управљања квалитетом SRPS ISO 9001/ISO 9001;
4) сертификацију HACCP програма интегрисаног са системом
управљања квалитетом SRPS ISO 9001/ISO 9001;
5) увођење и сертификацију HACCP програма интегрисаног са
системом управљања квалитетом SRPS ISO 9001/ISO 9001 и системом управљања
заштитом животне средине SRPS ISO 14001/ISO 14001;
6) сертификацију HACCP програма интегрисаног са системом
управљања квалитетом SRPS ISO 9001/ISO 9001 и системом управљања заштитом
животне средине SRPS ISO 14001/ISO 14001.

2
Висина износа подстицајних средстава из става 1. овог члана
обрачунава се у односу на процењену вредност пројекта, без пореза на додату
вредност, с тим што тај износ не може бити већи од 60% процењене вредности
пројекта, а највише 500.000 динара.
Члан 5.
Сертификат за HACCP програм, односно HACCP програм
интегрисан са системом управљања квалитетом SRPS ISO 9001/ISO 9001 и
НАССР програм интегрисан са системом управљања квалитетом SRPS ISO
9001/ISO 9001 и системом управљања заштитом животне средине SRPS ISO
14001/ ISO 14001 издају правна лица која су у складу са законом акредитована за
издавање ових сертификата и која су уписана у Регистар привредних субјеката за
обављање одређене делатности.
Сертификат из става 1. овог члана могу да издају и страна правна
лица која су акредитована за издавање ових сертификата од надлежног органа
земље у којој имају седиште и која имају огранак, односно представништво на
територији Републике Србије регистрован у регистар у који се уписују привредни
субјекти у складу са прописима Републике Србије којима се уређује упис у тај
регистар.
Члан 6.
Захтев за коришћење подстицајних средстава подноси се
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту:
Министарство) до 10. октобра 2007. године на Обрасцу број 1 Захтев за
коришћење подстицајних средстава за увођење и сертификацију HACCP програма
и ISO стандарда за 2007. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен
саставни део.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се:
1) решење о упису у Регистар привредних субјеката подносиоца
захтева;
2) уговор са консултантском органзацијом (када се траже средства
за увођење HACCP програма самостално или интегрисано са SRPS ISO 9001,
односно SRPS ISO 14001);
3) извештај консултантске организације да је корисник средстава
испунио услове за увођење HACCP програма;
4) уговор са сертификационом организацијом;
5) биланс стања за претходну годину;
6) HACCP програм са утврђеним роковима за његову реализацију,
трошковима увођења програма и роком за добијање сертификата.
Члан 7.
Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује
комисија коју образује министар надлежан за послове пољопривреде.
У поступку разматрања захтева комисија проверава наводе из
документације, утврђује испуњеност услова за увођење HACCP програма и врши
процену вредности пројекта.
Члан 8.
О коришћењу подстицајних
закључује уговор са Министарством.

средстава

корисник

средстава
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Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и
обавезе у погледу активности за које се одобравају подстицајна средства, укупан
износ подстицајних средстава, начин и услови плаћања, средства обезбеђења
плаћања, начин вршења контроле наменског коришћења средстава, последице
ненаменског коришћења средстава, као и друга питања везана за коришћење
подстицајних средстава.
Члан 9.
Спровођење ове уредбе надзире Министарство.
Члан 10.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Број:
У Београду, 30. августа 2007. године
ВЛАДА
ПОТПРЕДСЕДНИК
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Образац број 1

ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УВОЂЕЊЕ И
СЕРТИФИКАЦИЈУ HACCP ПРОГРАМА И ISO СТАНДАРДА ЗА 2007. ГОДИНУ
I Подаци о кориснику средстава
Назив корисника средстава

Облик организовања
Матични број
Број текућег рачуна
Порески идентификациони број
(ПИБ)
Шифра делатности
Седиште (адреса) корисника
средстава
Контакт особа и њена функција
Број телефона
Број факса
Е-маил адреса
Веб сајт
II Подаци о пословној банци
Назив пословне банке
Шифра пословне банке
Адреса пословне банке
Одговорна лица упозната су и сагласна са динамиком пројекта и временским роком
сертификације
привредног
друштва,
инфраструктуралним
и
техничко
технолошким трошковима прилагођавања привредног друштва, а менанџмент
привредног друштва недвосмислено је опредељен за увођење система квалитета.
Датум и место

__________________
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Потпис подносиоца захтева

МП

________________________

OБРАЗЛОЖЕЊЕ
I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ
Правни основ за доношење Уредбе о коришћењу подстицајних
средстава за увођење и сертификацију HACCP програма и ISO стандарда за
2007. годину садржан је у чл. 5. и 21. Закона о буџету Републике Србије за 2007.
годину („Службени гласник РС”, број 58/07) и члану 42. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05-исправка).
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ
Законска регулатива Европске Уније, као и код већине земаља у
окружењу налаже увођење НАССР програма код свих субјеката који се баве
пословањем хране и храном за животиње.
С обзиром да наша земља има све претпоставке за производњу и извоз
квалитетне и безбедне хране неопходно је да се у индустрији хране што пре пређе
на развој система HACCP као свеобухватног концепта обезбеђења производње
безбедне хране, односно његово увођење у праксу. Многи погони за производњу
хране у свету већ су развили и у пракси применили НАССР концепт, било као
интегрисани систем са системом управљања квалитетом, односно системом
управљања животном средином (ISO 9001 односно ISO 14001) или је НАССР
уведен самостално као ефикасан систем за обезбеђење исправности прехрамбених
производа.
Циљ нам је да овим програмом подстицаја укључимо што већи број
субјеката у пословање са храном и храном за животиње и да на тај начин ухватимо
корак са развијеним светом у погледу испуњавања међународних стандарда у
циљу повећања конкурентности и подизања квалитета и безбедности наших
производа, јер без НАССР система наши субјекти, који се баве производњом хране и
хране за животиње неће бити у могућности да извозе храну у земље где је то
законски регулисано.
III САДРЖИНА УРЕДБЕ
Овом уредбом утврђују се услови и начин коришћења подстицајних
средстава за увођење и сертификацију Програма анализе ризика контролом
критичких тачака у производњи (у даљем тексту: HACCP програм) и ISO
стандарда за 2007. годину.
Право на коришћење подстицајних средстава имају привредна
друштва и предузетници који се баве производњом и прометом пољопривреднопрехрамбених производа, хране за животиње као и сакупљањем, прерадом и
уништавањем отпадака животињског порекла.
Износ подстицајних средстава зависи од процењене вредности
пројекта и то за: увођење и сертификацију НАССР програма, увођење и
сертификацију НАССР програма интегрисаног са системом управљања
квалитетом SRPS ISO 9001/ISO 9001, увођење и сертификацију НАССР програма
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интегрисаног са системом управљања квалитетом SRPS ISO 9001/ISO 9001 и
системом управљања заштитом животне средине SRPS ISO 14001/ISO 14001.
Висина износа подстицајних средстава из става 1. овог члана
обрачунава се у односу на процењену вредност пројекта, без пореза на додату
вредност, с тим што тај износ не може бити већи од 60% процењене вредности
пројекта, а највише 500.000 динара.
Сертификат за HACCP програм, односно HACCP програм
интегрисан са системом управљања квалитетом SRPS ISO 9001/ISO 9001 и
НАССР програм интегрисан са системом управљања квалитетом SRPS ISO
9001/ISO 9001 и системом управљања заштитом животне средине SRPS ISO
14001/ ISO 14001 издају правна лица која су у складу са законом акредитована за
издавање ових сертификата и која су уписана у Регистар привредних субјеката за
обављање одређене делатности.
Сертификат могу да издају и страна правна лица која су
акредитована за издавање ових сертификата од надлежног органа земље у којој
имају седиште и која имају огранак, односно представништво на територији
Републике Србије регистрован у регистар у који се уписују привредни субјекти у
складу са прописима Републике Србије којима се уређује упис у тај регистар.
Захтев за коришћење подстицајних средстава подноси се
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде до 10. октобра 2007.
године.
Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује
комисија коју образује министар надлежан за послове пољопривреде, а услови и
начин коришћења подстицајних средстава утврђују се уговором који корисник
средстава закључује са Министарством.
IV. ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Законом о буџету Републике Србије за 2007. годину („Службени
гласник РС”, број 58/07) у оквиру раздела 15 Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и
риболов, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама утврђена су буџетска средства у укупном износу
од 12.505.000.000 динара, од чега за Субвенције за унапређење пољопривреде у
износу од 11.300.000.000 динара.
У оквиру Субвенција за унапређење пољопривреде предвиђена су
средства за подршку за увођење и сертификацију система безбедности и
квалитета хране у износу од 40.000.000 динара, од чега за коришћење
подстицајних средстава за увођење и сертификацију HACCP програма и ISO
стандарда у износу од 30.000.000 динара.
V. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УРЕДБЕ
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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