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У ОВОМ БРОЈУ ЧИТАЋЕТЕ:

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА УСВОЈИЛА
ИПАРД III ПРОГРАМ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2021 - 2027.
ГОДИНЕ
ТРЕЋА РАДИОНИЦА СА ЕВРОПСКОМ
КОМИСИЈОМ НА ТЕМУ СПРОВОЂЕЊА
ИПАРД ПРОГРАМА
ПРОМОТИВНЕ И ЕДУКАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ ИПАРД УПРАВЉАЧКОГ
ТЕЛА
МЕЂУНАРОДНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ
САЈАМ У НОВОМ САДУ
ДОГАЂАЈИ НА МЕЂУНАРОДНОМ
ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ У
НОВОМ САДУ
ЗАВРШЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ТРАКТОРЕ
ИСПЛАЋЕН ПРВИ АВАНС
НАЈАВА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ ИПАРД II
ОДБОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ
ИПАРД II ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ
ПРИМЕР ДОБРОГ ПРОЈЕКТА

Европска комисија усвојила ИПАРД III програм
Републике Србије за период 2021 - 2027. године
Одлуком Европске комисије број С(2022)1537 од 09. марта 2022. године, у оквиру
инструмента за претприступну помоћ у области руралног развоја (ИПАРД), усвојен је
ИПАРД III програм Републике Србије за период 2021 – 2027. године. Финансијски допринос
Европске уније за ИПАРД III програм повећан је у односу на претходни програмски период
и износи 288 милиона EUR. Очекује се да ће ова подршка ЕУ, заједно са националним и
приватним доприносoм, износити преко 580 милиона EUR вредности инвестиција у
руралним подручјима Републике Србије.
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Спровођењем ИПАРД III програма, Република Србија остварује сопствене циљеве који се
односе

на

повећање

конкурентности

пољопривредно-прехрамбеног

сектора,

одрживо

управљање природним ресурсима, климатске промене и повећање атрактивности руралних
подручја. ИПАРД програм, такође, доприноси циљевима Зеленог договора ЕУ и Зелене агенде
за Западни Балкан и то кроз: унапређење управљања стајњаком и отпадом, модернизацију
имовине, производњу енергије из обновљивих извора и повећање енергетске ефикасности,
трансфер иновативних и еколошки прихватљивих технологија и еколошки и климатски
прихватљиве методе пољопривредне производње.
Инвестиције подржане ИПАРД III програмом Републике Србије односе се на набавку опреме и
машина, изградњу и реконструкцију објеката, што ће значајно допринети достизању европских
стандарда у области хигијене, безбедности хране, добробити животиња и заштите животне
средине, оснаживању пољопривредних произвођача и прерађивача за пласман производа на
тржиште ЕУ.

Мере које ће бити подржане ИПАРД III програмом Републике Србије за период
2021 – 2027. године:
Мера 1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава;
Мера 3: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и
маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства;
Мера 4: Агро-еколошко-климатске мере и мера органске производње;
Мера 5: Спровођење локалних стратегија руралног развоја - LEADER
приступ;
Мера 6: Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру;
Мера 7: Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој
пословања и
Мера 9: Техничка помоћ (подршка Управљачком телу у спровођењу
ИПАРД програма).

Поред већ акредитованих мера ИПАРД II програма, ИПАРД III програмом предвиђено је
увођење нових мера, нових сектора, нових лимита финансијске подршке, као и нових
специфичних критеријума.

Трећа радионица са Европском комисијом на тему
спровођења ИПАРД програма
Трећа радионица на тему спровођења ИПАРД програма Генералног директората Европске
комисије за пољопривреду и рурални развој (DG AGRI) за земље кандидате, у организaцији
Сталне радне групе за регионални рурални развој земаља Југоисточне Европе, одржана је од
29-31. марта 2022. године, у Новом Саду. Сврха радионице била је размена успешних пракси
између ИПАРД земаља у циљу унапређења имплементације ИПАРД II програма и оптимизовања
припрема за спровођење ИПАРД III програма.
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ИПАРД Управљачка тела и ИПАРД агенције из Србије, Албаније, Северне Македоније, Турске и
Црне Горе су, на радионици, представиле стање у спровођењу ИПАРД II програма, укључујући
и искуства у спречавању повраћаја неискоришћених средстава ЕУ (de-commitment),
унапређењу/поједностављивању процедура, решавања по жалбама, контроли на лицу места,
итд. Своја искуства учесницима радионице представили су корисници ИПАРД подршке за
Меру 1 и Меру 3 из Републике Србије, пољопривредни произвођач Матија Перчић и Десинг
д.о.о Београд.
Представници DG AGRI упознали су присутне са ИПАРД III регулаторним оквирoм, процедуром
за акредитацију ИПАРД III мера и календаром активности земаља кандидата у 2022. години.

Промотивне и едукативне
Управљачког тела

активности

ИПАРД

Шеф ИПАРД Управљачког тела, мр Јасмина Миљковић, учествовала је 12. марта на семинару
под називом „Интензивна производња воћа и поврћа у заштићеном простору и чување
производа после бербе”, који је организовао AgroNET - Центар за образовање и истраживања
Пољопривредног

факултета

Универзитета

у

Београду.

У

оквиру

наведеног

семинара,

учесницима је представљена могућност подршке за инвестиције у секторима воћа и поврћа
кроз Меру 1 - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава и Меру 3 Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних
производа и производа рибарства.
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Представници ИПАРД Управљачког тела су, на позив Сталне конференције градова и општина,
15. марта, у оквиру редовних активности Мреже за рурални развој локалних самоуправа,
представили нови ИПАРД програмски период представницима јединица локалних самоуправа
Републике Србије. У области заштите животне средине и безбедности хране, техничка тела су
представила контролне листе

за испуњеност националних стандарда за кориснике ИПАРД

подршке.

Такође, на састанку одржаном 21. марта, представници ИПАРД Управљачког тела су детаљно
информисали представнике СКГО о плановима за спровођење Мере 5 - Спровођење локалних
стратегија руралног развоја – LEADER приступ и Мере 6 - Инвестиције у руралну јавну
инфраструктуру, с обзиром на то да су директни и индиректни корисници ових мера јединице
локалне самоуправе. Договорено је да, у циљу успешног коришћења алоцираних средстава за
спровођење Мере 5 и Мере 6 у склопу ИПАРД III програма, СКГО укључи све

своје

расположиве ресурсе.

Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду
Највећи сајамски догађај Републике Србије и један од највећих догађаја у Европи у области
пољопривреде, 89. Међународни пољопривредни сајам, одржаће се у периоду од 21. до 27. маја
2022. године у Новом Саду. Пољопривредни сајам се враћа у свој стандардни, пролећни
термин, задржава традиционални формат и на тај начин омогућaва излагачима прилику да се
представе у најбољем светлу.
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Традиционално, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ће се и ове године
на Meђународном пољопривредном сајму представити штандом у хали „Мастер”, као и
организацијом низа пратећих садржаја – предавања, трибина, радионица, округлих столова...
На штанду МПШВ сви посетиоци се могу информисати о актуелним подстицајима, као и
другим темама из надлежности министарства.
Национална изложба стоке, изложба органских производа, производа са ознакама географског
порекла, српски квалитет и изложба занатског пива само су неки од сегмената који се
организују под пoкрoвитeљствoм МПШВ.

Догађаји на Међународном
сајму у Новом Саду

пољопривредном

Током Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду, у сарадњи са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде и међународним стручњацима, пројекат ЕУ:
„Јачање капацитета за усклађивање правних тековина ЕУ у области пољопривреде, руралног
развоја,

безбедности

хране,

ветеринарске

и

фитосанитарне

политике”,

организоваће

неколико конференција.

Понедељак, 23. мај - Регионална конференција о зеленој архитектури Заједничке
пољопривредне политике (ЗПП) ЕУ, на којој ће бити представљени главни циљеви ЗПП ЕУ са
фокусом на подршку и јачање заштите животне средине, укључујући биолошку разноврсност
и активности у вези са климом. Нова зелена архитектура представља главни алат за
постизање циљева ЗПП кроз правила о појачаној условљености, еко-шемама и добровољним
агро-еколошко-климатским мерама.
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Уторак, 24. мај –
„ИПАРД програм – Буди информисан”, конференција на којој ће
представници ИПАРД Управљачког тела, Управе за аграрна плаћања и корисници ИПАРД
мера подршке представити досадашње резултате и примере успешних прича ИПАРД
корисника. Учесници конференције ће са заинтересованим посетиоцима поделити
информације о томе како на најбољи начин искористити мере подршке, као и новитете које
ИПАРД доноси у новом програмском периоду.
Среда, 25. мај – Посета званичника Делегације Европске уније у Републици Србији и
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Четвртак, 26. мај – Конференција о службеним контролама за безбедност хране и добробит и
здравље животиња. Циљ конференције је да информише присутне о новом приступу
надлежних органа заснованом на ризику службених контрола за сву робу (производи
животињског порекла, биљке и биљни производи, нуспроизводи итд.) и живе животиње. Нова
правила обезбедиће бољи правни основ, чиме ће се смањити административно оптерећење
оператера и ускладити службене контроле у свим областима које им подлежу – безбедност
хране и хране за животиње, здравље и добробит животиња, здравље биља, средства за
заштиту биља, органска производња.
Четвртак, 26. мај - Друга конференција, организује се у сарадњи са пројектом ЕУ „Јачање
здравља и добробити животиња у Србији” и посвећена је добробити животиња и усклађеним
мерама контроле афричке свињске куге, примени мера биосигурности у објектима за
животиње и улози и значају добробити животиња и добром узгоју.
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Завршен последњи јавни позив за тракторе
У оквиру Седмог, уједно и последњег, јавног позива ИПАРД II програма, пристигло је 647
захтева за набавку новог трактора. Јавни позив је трајао је од 17. до 26. априла 2022. године, а
опредељена средства су износила 1.351.460.408,52 RSD (око 11,5 милиона EUR). Висина
подстицаја износила је 60%, односно 65%, уколико је подносилац захтева млади
пољопривредник (до 40 година) или 70%, уколико се пољопривредно газдинство налази у
планинском подручју.
Јавним позивом били су обухваћени сектори производње млека, меса, воћа и поврћа, осталих
усева (житарице и индустријско биље), грожђа и јаја. Tрактор, који је предмет ИПАРД
инвестиције, требало је да припада врсти Т1 до Т5 или С1 до С5. Такође, потребно је било и да
трактор испуњава услове у области заштите животне средине, односно да емисија издувних
гасова одговара стандарду „Stage/Tier V”.

Наредни јавни позив за
набавку новог трактора
предвиђен је у оквиру
ИПАРД
III
програма
Републике
Србије
за
период 2021 – 2027. и
планиран је за прву
половину 2023. године.

Исплаћен први аванс
Одобрен је први захтев за исплату авансних средстава на основу одобреног пројекта и то у
оквиру ИПАРД Мере 1 - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за
инвестиције у сектору јаја. У оквиру позива за Меру 1, поднето је 13 захтева за исплату аванса,
који су у поступку одобравања, са укупним износом од око 120 милиона RSD.
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Усвајањем Закона о измени закона о пољопривреди и руралном развоју омогућена је авансна
исплата ИПАРД корисницима у висини до 50% подстицаја. Право на авансну исплату
подстицаја могу да остваре сви корисници ИПАРД подршке који Управи за аграрна плаћања
поднесу захтев за одобравање авансне исплате у року од 60 дана од дана пријема решења о
одобравању пројекта. Уз захтев, корисници треба да доставе и банкарску гаранцију, која
одговара износу од 110% захтеваног износа авансне исплате. Након реализације одобреног
пројекта, корисник ИПАРД подршке подноси Управи за аграрна плаћања захтев за коначну
исплату ИПАРД подстицаја.

Најава Девете седнице ИПАРД II Одбора за
праћење
Девета седница Одбора за праћење спровођења ИПАРД II програма (ИПАРД II Одбор за
праћење), којом председава министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, г.
Бранислав Недимовић, oдржаће се 21. јуна 2022. године у Београду. Поред чланова ИПАРД II
Одбора за праћење, седници ће присуствовати и представници Генералног директората
Европске комисије за пољопривреду и рурални развој (DG AGRI), Делегације Европске уније у
Републици Србији, Министарства финансија, Министарства за европске интеграције,
Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније и други.
На Деветој седници ИПАРД II Одбора за
праћење биће разматрани остварени
резултати

спровођења

програма,

као

извештаја

о

и

нацрт

спровођењу

ИПАРД

II

Годишњег
ИПАРД

II

програма за 2021. годину, који ће након
представљања бити предмет усвајања
од стране чланова ИПАРД II Одбора за
праћење.

Такође,
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бити

потенцијалним
доступне

током

новог програмског периода 2021-2027.
године.
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Годишњи извештај о спровођењу
програма за 2021. годину

ИПАРД

II

ИПАРД Управљачко тело припремило је Трећи Годишњи извештај о спровођењу ИПАРД II
програма Републике Србије за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године. Сврха
извештавања јесте пружање информација о спровођењу приоритета и мера у вези са
остваривањем циљева ИПАРД II програма, а на основу финансијске реализације, као и у
односу на заједничке и специфичне показатеље и квантификоване циљне вредности.

Значајан допринос у процесу израде Годишњег извештаја пружили су ИПАРД агенција, Тело
за подршку Националном службенику за одобравање, Национални фонд, Министарство за
европске интеграције, као и Сектор за међународну сарадњу МПШВ.
Извештај чини осам поглавља, која обухватају приказ макроекономских показатеља,
примењених мера за унапређење квалитета и ефикасности спровођења ИПАРД II програма,
финансијских обавеза и трошкова по мерама, предузетих активности у вези са вредновањем
програма, коришћења осталих инструмената међународне финансијске подршке, преглед
финансијских токова по мерама, као и активности за спровођење плана активности
видљивости и комуникације.
Годишњи извештај о спровођењу ИПАРД II програма за 2021. годину биће представљен на
Деветој седници ИПАРД II Одбора за праћење, након чега ће бити предмет усвајања од стране
чланова ИПАРД II Одбора. Усвојен Годишњи извештај ће бити достављен Европској комисији
на сагласност до 30. јуна 2022. године.

Пример доброг пројекта
Бранислав Црвени (38), из Турије код Србобрана, одлучио је да, након завршене средње школе,
крене очевим стопама и да се бави пољопривредом. На око 60 хектара плодне војвођанске земље
гаји пшеницу, кукуруз и меркантилну соју. За постизање рекордних приноса, по којима је његова
породица позната дуги низ година, поред сарадње са чувеним новосадским Институтом за
ратарство и повртарство, била му је неопходна и нова механизација.
Према његовим речима, до смањења инпута и постизања приноса по мери европских фармера
долази се пажљивим планирањем сваког корака у производњи, пре свега сетве, јер она представља
предуслов за добар принос. Тај метод применио је Бранислав и на набавку механизације – пажљиво
корак по корак, у складу са могућностима и уз коришћење свих видова подршке које
пољопривредницима стоје на располагању.
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Бранислав је учествовао на Првом јавном
позиву за набавку нове механизације и
опреме и један је од првих исплаћених
корисника ИПАРД подршке у Србији.
Своју механизацију модернизовао је
прикључним
расипачем
минералног
ђубрива и навигацијом за пољопривредну
механизацију, за коју му је исплаћена
подршка у вредности од 21.410,48 EUR.

Непосредно након исплате средстава, Бранислав је учествовао на новом, Петом јавном позиву у
оквиру Мере 1, за набавку ношене прскалице. Реализација ове инвестиције није ишла глатко, с
обзиром на то да је COVID криза донела нове изазове у свим секторима, укључујући и сектор за
производњу и дистрибуцију пољопривредне опреме и механизације. Након продужетка рока за
реализацију инвестиције, Бранислав је дошао до своје прскалице, а убрзо затим остварио је и
подстицај у вредности од 22.345,04 EUR.
Овде није крај. Бранислав намерава, уз помоћ ИПАРД подршке, да обнови сву своју механизацију.
Поднео је захтев и у оквиру Шестог јавног позива за Меру 1. С обзиром на то да је добро пласиран на
ранг-листи, нада се да ће уз ИПАРД подршку успети, корак по корак, да оплемени своје газдинство.

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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