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У ОВОМ БРОЈУ ЧИТАЋЕТЕ:

ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА
НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА
ИПАРД III ПРОГРАМ
СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ
ИПАРД III ПРОГРАМА 2021-2027 ЗА
МЕРУ 1 И МЕРУ 3
АКТИВНОСТИ ИПАРД II ОДБОРА ЗА
ПРАЋЕЊЕ
ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
ПРОЈЕКАТ ИПА 2017
ПРИМЕР ДОБРОГ ПРОЈЕКТА

Објављен Јавни позив за набавку новог трактора

СЕДМИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА
ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У
ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ГАЗДИНСТАВА
У
НАБАВКУ
НОВОГ
ТРАКТОРА РАСПИСАН ЈЕ 14. ФЕБРУАРА
СА РОКОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ОД
17. ФЕБРУАРА ДО 22. АПРИЛА 2022.
ГОДИНЕ.

Опредељена средства у овом Јавном позиву износе 1.351.460.408,52 динара (око 11.5 милиона
евра). Висина подстицаја од укупних прихватљивих трошкова износи од 60%, односно 65% ако је
подносилац захтева млади пољопривредник (до 40 година у тренутку подношења захтева за
одобравање пројекта) или 70% ако се пољопривредно газдинство налази у планинском подручју.
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Јавним позивом обухваћени су сектори производње млека, меса, воћа и поврћа, осталих усева
(житарице и индустријско биље), грожђа и јаја. Снага трактора, чија ће набавка бити подржана
из ИПАРД фонда, зависиће од врсте и обима производње. На пример, потенцијални корисник,
који у Регистру пољопривредних газдинстава под производњом воћа има уписане површине од
2 до 10 ha, моћи ће да набави трактор снаге до 60 кW. Трактор веће снаге, до 80 кW, моћи ће да
набаве корисници који под производњом воћа имају између 10 и 50 ha.
Tрактор који је предмет ИПАРД инвестиције, у смислу посебног прописа који уређује поделу
моторних и прикључних возила и техничке услове за возила у саобраћају на путевима, треба да
припада врсти Т1 до Т5 или С1 до С5. Такође, потребно је да трактор испуњава услове у области
заштите животне средине уређене прописима Европске уније, а са којима су усклађени
прописи Републике Србије, односно да емисија издувних гасова одговара стандарду
„Stage/Tier V”.

Детаљан
позива,

текст

Јавног

Правилник

и

пратећи прилози, могу се
преузети

овде.

информације

Такође,

у

вези

расписаним

са

Јавним

позивом могу се добити и
путем

телефона,

позивањем
МПШВ

Инфо-центра

011/2607960

и

011/2607961, као и Kонтакт
центра УАП 011/3020100;
3020101,

3107013,

сваког

радног дана од 7.30 до
15.30 часова.

ИПАРД III ПРОГРАМ - статус
ИПАРД Управљачко тело припремило је и доставило Европској комисији ИПАРД III програм
Републике Србије за период 2021 – 2027. године на процес интерсекторских консултација.
Након завршетка овог процеса ИПАРД Управљачко тело је припремило одговоре на коментаре
и доставило финалну верзију програма Европској комисији, 21. јануара 2022. године. ИПАРД III
програм Републике Србије, као и програми Северне Македоније, Албаније и Турске су били
тема разматрања на састанку ИПА III Одбора ЕК, одржаног 15. фебруара 2022. године. С
обзиром на то да су сви програми позитивно оцењени од стране ИПА III Одбора ЕК, у
наредним данима се очекује да Европска комисија и формално одобри ИПАРД III програм
Републике Србије за период 2021 – 2027. године.
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Специфични критеријуми ИПАРД III програма
2021-2027 за Меру 1 - Инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава
Право на подршку у сектору млека ИПАРД III програма имаће корисници који имају минимално
30 млечних крава на крају инвестиције.
Када је реч о сектору меса, за поједине подсекторе, повећана је доња граница за кориснике
ИПАРД мера. Минимални капацитети објеката за смештај животиња, који ће ИПАРД корисници
бити у обавези да испуне на крају инвестиције, износе:
говеда 30 (ИПАРД II програм - 20),
крмаче 30,
овце и козе 200 (ИПАРД II програм – 150),
товне свиње 200 (ИПАРД II програм – 100),
бројлере 5.000 (ИПАРД II програм – 4.000)

Такође, у складу са препорукама секторске анализе за месо, прихватљиви корисници у ИПАРД
III програму биће и произвођачи ћурака и гусака. Капацитет објекта за смештај ћурака, на
крају инвестиције, треба да будe од 1.000 до 10.000, док се за гуске капацитет креће од 300 до
3.000.
Критеријуми за изградњу складишних капацитета, у Сектору житарица и индустријског биља у
ИПАРД III програму биће повећани на 50 ha. Досадашње искуство у спровођењу ИПАРД II
програма показало је да не постоји велико интересовање за изградњу складишних капацитета
малог обима у наведеном сектору. Такође, секторска анализа у сектору житарица и
индустријског биља није показала економску оправданост изградње мањих подних складишта
и силоса.
Специфични критеријум за набавку трактора у ИПАРД III програму изједначен је са набавком
других машина и механизације у ИПАРД II програму у сектору житарица и индустријског биља
- од 50 до 100 ha. На овај начин омогућена је подршка производњи и продаји трактора који се
склапају у Србији за пољопривреднике који имају до 50 ha.
Уведен је специфични критеријум у производњи хмеља од 2 до 100 ha на крају инвестиције.
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Препорука секторских анализа да се сектор воћа и поврћа раздвоји на посебне секторе, како
због специфичности производње, тако и због типа инвестиција, усвојена је у ИПАРД III
програму. У Сектору воћа и у Сектору поврћа право на ИПАРД подршку неће бити условљено
површином у хектарима, већ вредношћу инвестиције, односно, за ИПАРД подршку биће
прихватљиви сви корисници чија је вредност инвестиције већа од 50.000 евра без обзира на
површину под воћем или поврћем.
Услови за ИПАРД подршку у сектору јаја и сектору виноградарства остају непромењени.

Специфични критеријуми ИПАРД III програма
2021-2027 за Меру 3 - Инвестиције у физичку
имовину које се тичу прераде и маркетинга
пољопривредних производа и производа рибарства
Прихватљиви корисници који ће бити подржани у Сектору прераде млека у Мери 3 остају
непромењени – капацитет објекта за прераду млека од 3.000 литара до 100.000 литара на крају
инвестиције.
У сектору прераде меса, када су инвестиције за кланице у питању, прихватљиви корисници ће
остати исти - минималан дневни капацитет клања oд 10 говеда или 50 свиња или 50 оваца и
коза или 5.000 бројлера на крају инвестиције. Наведеним критеријумима, у оквиру ИПАРД III
програма, додат је и критеријум прихватљивости за клање више од 500 ћурака и/или гусака.
Такође, у Сектору меса ИПАРД III програма Мером 3 биће подржане инвестиције у изградњу и
опремање објеката за прераду меса са минималним капацитетом за сечење или прераду од 500
kg дневно, на крају инвестиције.
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У складу са препоруком секторске анализе, Сектор прераде воћа и Сектор прераде поврћа
биће посебни сектори. Право на ИПАРД подршку у Сектору прераде воћа и Сектору прераде
поврћа имаће они прерађивачи чија је вредност инвестиције већа од 50.000 евра.
Право на подршку у сектору прераде житарица и индустријских усева, такође, ће бити
условљено вредношћу инвестиције , односно, прихватљиви ће бити сви они корисници чија ће
вредност инвестиције бити већа од 50.000 евра.

У новоуведеном Сектору прераде рибе, специфичан критеријум за кориснике биће минимални
дневни капацитет прераде рибе од 200 kg.
Прихватљиви ИПАРД корисници, који ће бити подржани у Сектору прераде јаја и Сектору вина
остају непромењени.

Активности ИПАРД II Одбора за праћење
ИПАРД Управљачко тело припремило је Акциони план за Меру „Техничка помоћ” за 2022.
годину, као и ажурирани План евалуације. Поменути документи одобрени су од стране
чланова ИПАРД II Одбора за праћење путем писане процедуре. Такође, у циљу информисања
чланова ИПАРД II Одбора за праћење о постигнутом напретку у спровођењу ИПАРД II
програма, припремљен је Полугодишњи извештај о спровођењу ИПАРД II програма за
извештајни период 01. јануар - 31. август 2021. године.
Сва наведена документа доступна су на веб-сајту МПШВ.

Промотивне
активности

17. Зимски семинар фармера

Представници Управљачког тела МПШВ су, у периоду од 23. до 29. јануара 2022. године,
присуствовали

17.

Зимском

семинару

фармера

на

Тари,

у

организацији

Удружења

пољопривредника 100П плус. Семинару су присуствовали и представници Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као и многи експерти и
представници

различитих

компанија

у

области

пољопривреде.

Више

од

250

пољопривредника из целе Србије имало је прилику да се кроз презентацију Управљачког тела
упозна са мерама чије се спровођење планира у оквиру ИПАРД III програма Републике Србије
за период 2021-2027.
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Agro Belgrade
Трећи Међународни сајам воћарства, повртарства и виноградарства „Agro Belgrade 2022”,
одржан је у периоду од 27. до 29. јануара 2022. године. Током три дана трајања овог сајамскоконференцијског догађаја представило се oко 500 домаћих и међународних излагача из
области пољопривредне механизације, система наводњавања и противградне заштите,
семенарства и расадничарства, прихране и заштите биља, као и области производње
прехрамбених

производа

од

воћа

и

поврћа.

Манифестацију

је

отворио

министар

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Бранислав Недимовић, a сајму су присуствали и
министри пољопривреде Републике Албаније, Северне Македоније и Републике Српске.

Промотивне активности у Новом Саду, европском
граду културе за 2022. годину
Представници ИПАРД Управљачког тела су током фебруара учествовали на два значајна скупа
организована

у

Новом

Саду.

Први

скуп

односио

се

на

конференцију

„Паметна

пољопривреда”, која је одржана 2. фебруара у организацији Српског удружења младих
пољопривредника, а уз подршку Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду
и шумарство. Циљ конференције био је информисање и едукација младих пољопривредника о
иновацијама у пољопривреди, а једна од тема конференције била је „На који начин ИПАРД
препознаје паметну пољопривреду”.

Други догађај реализован је 25. фебруара, под називом: „Преко ИПАРД-а до новог трактора”, у
организацији Привредне коморе Војводине. На овом догађају присутни учесници имали су
прилику да се упознају са актуелним Седмим јавним позивом за Меру 1 који је намењен
искључиво куповини трактора са еколошким стандардом Tir/Stage 5. Такође, то је била
прилика и да се потенцијалним ИПАРД корисницима представе модели подршке кроз
Гаранцијски фонд АПВ, Развојни фонд АПВ, као и услови подршке које нуди сектор пословног
банкарства.
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Пројекат ИПА 2017
ИПА 2017 пројекат финансиран од стране ЕУ: „Подршка ИПАРД оперативној структури (Управљачко
тело, ИПАРД агенција)” почео је у јануару 2022. и трајаће наредних 12 месеци. Пројекат ће ојачати
функције Управљачког тела и ИПАРД Агенције путем две компоненте, и то спровођењем активности
кроз следеће фазе: прва фаза, припрема процедура и пратећих докумената за реакредитацију већ
акредитованих ИПАРД мера (М1, М3, М7, М9) и друга фаза, припрема процедура и пратећих
докумената за поверавање послова извршења буџета за М4 и М5.

Пример доброг пројекта
Тридесетосмогодишњи Милосав Андрић бави се узгојем оваца у
идиличном амбијенту Златибора, једне од најлепших и
најпосећенијих планина Србије. Близина етно музеја на
отвореном чини овај крај атрактивним за бављење руралним
туризмом. Међутим, Милосав се, барем за сада, определио за
узгој стада оваца расе Ил д Франс (Île-de-France), које броји 260
грла, са намером да своје стадо додатно умножи.
Након оствареног ИПАРД подстицаја за набавку новог трактора, у
оквиру Другог јавног позива за Меру 1, Милосав је одлучио да
конкурише и на Петом јавном позиву за набавку механизације, и
то предњег утоваривача стајњака. С обзиром да је био
позициониран на одличном петом месту ранг-листе, није ни
сумњао у изостанак ИПАРД подршке. Како каже, ту није крај, јер
већ планира да уз помоћ ИПАРД подршке настави са обнављањем
своје механизације, неопходне за брже и ефикасније пословање
на фарми, чији се капацитет непрестано повећава.
Милосављева велика жеља јесте да његов леп крај оживи, да млади људи, који се баве сточарством
скупе храброст, ојачају своја домаћинства и умноже своја стада. Милосав сматра да је кључ успеха у
удруживању и заједничком наступу на тржишту кроз добро организовану задругу.

Једним кликом до информација из прве руке
За најсвежије информације из прве руке, о догађајима, најавама, позивима и правилима
која се односе на спровођење ИПАРД II програма у Србији, запратите званичне странице
ИПАРД Управљачког тела - на Инстаграму (@ipardnadlanu) и Фејсбуку (IPARD na dlanu).

ИМАТЕ ПИТАЊЕ ЗА НАС?
За одговор у најкраћем могућем року, обратите
нам се путем мејла ipardnadlanu@minpolj.gov.rs
или Инстаграм и Фејсбук страница!

ПРИПРЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈА БИЛТЕНА:
ИПАРД Управљачко тело, МПШВ
Булевар краља Александра 84,
11000 Београд, Србија
www.minpolj.gov.rs

ПИШИТЕ НАМ:

ipardnadlanu@minpolj.gov.rs
ПРАТИТЕ НАС:

@ipardnadlanu
ipardnadlanu
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