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Шта је ИПАРД програм?
Један од видова подршке Европске уније земљама кандидатима је Инструмент претприступне
помоћи (ИПА), који је у Републици Србији доступан од 2014. године. Део ИПА подршке намењен
руралном развоју представља ИПАРД, који има за циљ модернизацију и унапређење
продуктивности сектора пољопривредне производње и прераде, као и развој руралних
заједница и побољшање квалитета живота људи који у њима живе. Поред тога, ИПАРД има
улогу и у достизању европских стандарда у области хигијене и безбедности хране, добробити
животиња и заштите животне средине, али и у припреми за коришћење значајно већих
фондова који ће становништву Републике Србије бити на располагању након придруживања
Европској унији.

Објављен Четврти јавни позив за Меру 3
Четврти јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за
инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних
производа и производа рибарства (Мера 3) расписан је 16. августа 2021. године, са роком за
подношење захтева до 29. октобра 2021. године. У оквиру овог Јавног позива, заинтересовани
привредни субјекти (предузетници и микро, мала и средња привредна друштва и
земљорадничке задруге, уписани у РПГ) могу да конкуришу за инвестиције у изградњу
објеката, као и набавку нове опреме, машина и механизације.

Опредељена средства у овом Јавном позиву износе 3.000.780.714
динара (око 26 милиона евра). Висина подстицаја износи 50% укупних
прихватљивих трошкова инвестиције, при чему се додатних 10% може
остварити за инвестиције у области управљања отпадом и отпадним
водама. Износ подстицаја који корисник може да оствари за
инвестиције у прераду и маркетинг у сектору меса, јаја, грожђа, воћа и
поврћа креће се у износу од 10.000 до 1.000.000 евра, док је у сектору
млека овај износ од 10.000 до 2.000.000 евра.
Детаљан текст Јавног позива, Правилник и пратећи прилози могу се преузети на сајту УАП. Такође,
информације у вези са расписаним Јавним позивом могу се добити путем телефона Инфо-центра
МПШВ (011/2607960 и 011/2607961) и контакт центра УАП (011/3020100, 011/3020101, 011/3107013),
сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.
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ИПАРД информативна радионица за консултанте
У спровођењу ИПАРД програма велики значај имају консултантске куће, које пружају своје
услуге потенцијалним корисницима ИПАРД средстава и из тог разлога неопходна је њихова
континуирана едукација. Једна таква радионица одржана је 12. августа 2021. године, у
организацији ИПАРД Управљачког тела и ИПАРД агенције.
Теме информативне радионице биле су: измена
Правилника и Шести Јавни позив за ИПАРД Меру 1,
измена Правилника и Четврти Јавни позив за
ИПАРД

Меру

3,

као

и

припрема

ИПАРД

III

програма Републике Србије за период 2021-2027.
године. Радионицу је, кроз online укључење и
максимално дозвољени број присутних у сали,
пратило око 70 представника консултантских кућа.

Пример доброг пројекта
Питања очувања животне средине и заустављања климатских промена у последње време све
више привлаче пажњу грађана Србије. Одговор на ове изазове ИПАРД програм налази у
подршци

увођењу

нових

технологија

на

пољопривредним

гадинствима,

унапређењу

технолошких процеса и постизању ефикасности коришћења енергетских и других ресурса.
АБД-ПРОМ више од 20 година представља место окупљања воћара овог краја, јер је кроз повољне
цене откупа Александар Јаковљевић успоставио стабилну мрежу коопераната којима помаже и у
примени агротехничких мера, како би квалитет производа био што бољи.

Пре две године, Александар се охрабрио да уз помоћ ИПАРД подршке инвестира готово пола
милиона евра у енергетску одрживост свог газдинства кроз изградњу и опремање постројења за
производњу соларне електричне енергије. Аплицирао је на Трећи јавни позив за Меру 3 и у
наредном периоду очекује поврат уложених средстава.
„Одлучили смо се за најчистију енергију сунца, јер се највећи део наше активности одвија у периоду
године који обилује сунчаним данима. Наши соларни панели производе и вишак енергије, која ће
нам кроз мрежу бити враћена у јесењем и зимском периоду”, прича Aлександар Јаковљевић, власник
предузећа АБД-ПРОМ, из Јевремовца крај Шапца, које је један од регионалних лидера у области
производње, откупа, складиштења и продаје свежег и смрзнутог воћа у Западној Србији.
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ИПАРД III - НОВИ ПРОГРАМСКИ ПЕРИОД
Република Србија се одлучила за спровођење седам мера у оквиру ИПАРД III програма, а на основу
сета од 13 мера које је ЕК ставила на располагање државама кандидатима за чланство у ЕУ.
Нова мера у оквиру ИПАРД III програма је Мера 6: Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру.
Поред ове мере, потенцијалним ИПАРД корисницима на располагању ће бити 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-еколошкоклиматске мере и мера органске производње, Мера 5: Спровођење локалних стратегија руралног
развоја - LEADER приступ, Мера 7: Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој
пословања и Мера 9: Техничка помоћ, којом се јачају капацитети и пружа подршка Управљачком телу
у спровођењу Програма. ИПАРД III програмом планира се увођење нових сектора и то: Сектор
рибарства у Меру 1 и Сектор прераде рибе и Сектор прераде житарица и индустријског биља у Меру
3. Такође, у оквиру Мере 4 планира се подршка за одабране операције, и то: плодоред на обрадивим
површинама, зaтрaвљивaњe међуредног простора и мeхaничкo уклaњaњe кoрoвa у вишeгoдишњим
зaсaдимa, успoстaвљaњe и одржавање цвeтних трaкa и одрживo упрaвљaњe ливaдaмa и пaшњaцимa.
У Мери 7, поред сектора руралног туризма, у склопу ИПАРД III програма планирани су нови сектори,
и то: Директна продаја пољопривредних и локалних производа и Сектор услужних делатности у
руралним подручјима. Средства из ИПАРД III фонда намењена су улагањима у набавку опреме и
механизације, изградњу и реконструкцију објеката.
Управљачко тело је у финалној фази припреме ИПАРД III програма РС за период 2021-2027.
године. Основу за припрему програма представљале су секторске анализе пољопривредне
производње и прераде у Србији, као и анaлизе које се односе на финaнсиjске инструмeнaте,
кaпaцитeте јединица локалне самоуправе и утицаја Зелене агенде (Green Deal) Европске уније
на Србију. Подношење финалне верзије ИПАРД III програма Европској комисији предвиђено је
за крај 2021. године.
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У периоду од 15. јула до 6. августа 2021. године
одржан је консултативни процес за ИПАРД III
програм, у циљу прикупљања мишљења свих
заинтересованих

страна

и

дефинисања

смерница будуће ИПАРД подршке.
Захваљујемо свима који су узели учешће у
заједничком

стварању

програма

Републике

Србије за коришћење претприступне помоћи
ЕУ за пољопривреду и рурални развој.

Мера 4: Агро-еколошко-климатске мере
органске производње - ИПАРД III програм

и

мера

Општи циљ ове мере је допринос одрживом управљању природним ресурсима, као и ублажавању и
прилагођавању сектора пољопривреде климатским променама. Потенцијални корисници Мере 4
биће регистрована пољопривредна газдинства која добровољно прихвате обавезу да у периоду од
пет година примењују одговарајуће праксе и методе пољопривредне производње, које превазилазе
„полазну основу” (baseline). „Полазна основа” подразумева поштовање захтева „вишеструке
усклађености”, односно добрих пољопривредних и еколошких услова и обавезних захтева у погледу
заштите животне средине, здравља људи, животиња и биља, као и добробити животиња.
Финансијска подршка за газдинства биће обезбеђена у виду годишњег плаћања по јединици
површине, као накнада за губитак прихода и додатне трошкове, који су настали као резултат
придржавања посебних услова који превазилазе „полазну основу”. Јасно дефинисана „полазна
основа” је предуслов за обрачун висине накнаде која одговара реалним трошковима спровођења ове
мере.

Адекватан избор типова операција у оквиру Мере 4 веома је значајан, јер треба да омогући
пољопривредним произвођачима да остваре своје циљеве у производњи и да уједно заштите и
унапреде стање животне средине на свом газдинству. Недостатак потпуно функционалног IACS
система и неразвијен систем за идентификацију парцела (LPIS) у великој мери је утицао на избор
типова операција у оквиру Мере 4, с обзиром на то да се плаћања могу обрачунавати само за
површине пољопривредног земљишта на којима се мера спроводи.
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Мера 6: Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру
- ИПАРД III програм
Основу за припрему Мере 6 – Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру представљала је
„Анализа капацитета јединица локалне самоуправе, изазова и могућности за коришћење
средстава из ИПАРД програма, као и актуелног стања руралне инфраструктуре”, која је
спроведена у сарадњи са СКГО. Резултати Анализе показали су да је инфраструктура у
насељима у руралним подручјима у знатно лошијем стању у односу на градска насеља. Значајни
проблеми односили су се на квалитет и количину испоручене воде, недостатак прикључака на
јавни канализациони систем, недовољне третмане отпадних вода и сакупљања отпада,
неразвијену

мрежу

локалних

путева.

Унапређење

руралне

инфраструктуре

допринеће

побољшању квалитета живота и услова за развој пословања у руралним подручјима. Корисници
Мере 6 биће ЈЛС, тј. насељена места до 10.000 становника, које ће имати могућност да остваре
повраћај од 100% прихватљивих трошкова инвестиције за пројекте који не стварају значајну
нето добит.
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Кампања „За наша поља – #ЕУ за пољопривреду”
Делегација Европске уније у Србији и Министарство пољопривреде,
шумарства

и

водопривреде

партнерски

организују

националну

пољопривредну кампању – „За наша поља – #ЕУ за пољопривреду”,
чији је задатак да промовише дугогодишњу сарадњу ЕУ и Републике
Србије у сектору пољопривреде. Циљ ове промотивне и медијске
кампање јесте да информише јавност у Србији о унапређењима у
сектору пољопривреде, а која су резултат значајних улагања ЕУ у
претходне готово две деценије. Кампања почиње средином септембра,
током

Сајма

пољопривреде

у

Новом

Саду

–

најважнијег

пољопривредног догађаја у Србији – и трајаће око шест седмица.
Пројекти ЕУ у Србији „Јачање система здравља и добробити животиња”, „ЕУ за области
пољопривреде,

руралног

развоја,

безбедности

хране,

ветеринарске

и

фитосанитарне

политике”, „EUINFO net” пројекат, у сарадњи са Министарством пољопривреде, Управом за
аграрна плаћања, Управом за ветерину, припремили су богат садржај. Online стручне
конференције и вебинари, брошуре и лифлети – користиће пољопривредницима који желе да
се информишу о здрављу животиња, квалитету хране, конкурисању за ИПАРД средства.

Радио џинглови, 25 видео-прича и догађаји са високим представницима Владе Србије и
Делегације ЕУ у неколико градова – промовисаће корист коју су од бесповратних средстава
Европске уније имали појединци и институције у Србији. Интерактивна кампања на
друштвеним мрежама, емитовање видео прилога на РТС-у и приче о успесима сарадње Србије
и ЕУ, такође ће бити део кампање.
Европска унија донирала je 230 милиона евра за пољопровреду и безбедност хране у Србији од
2000. године. Очување животне средине и здравља људи, безбедност хране, поштовање
добробити животиња, одржавање земљишта у добром стању – главни су циљеви овог сектора.
ИПАРД (Инструмент претприступне помоћи за рурални развој) јесте водећи програм у овој
области, у оквиру ког је за Србију издвојено 175 милиона евра у периоду између 2014. и 2020.
године, уз још 55 милиона евра националног суфинансирања
6

ИПАРД на длану

Специјално издање

Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду

Пратећи потребе пољопривредника, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
се и ове године на Новосадском сајму пољопривреде представља штандом у хали „Мастер”, као
и организацијом низа пратећих садржаја – предавања, радионица, округлих столова и сл.
Новосадски сајам пољопривреде пружа Министарству прилику да широј јавности презентује
мере пољопривредне политике и руралног развоја, кроз које се пружају различити видови
помоћи регистрованим пољопривредним газдинствима. На штанду МПШВ сви заинтересовани
могу добити тражене информације о разноврсним темама из надлежности овог Министарства.
Национална изложба стоке, кoja сe oргaнизуje пoд пoкрoвитeљствoм МПШВ, гoдинaмa је jeдaн
oд нajaтрaктивниjих сeгмeнaтa Meђунaрoднoг пoљoприврeднoг сajмa у Новом Саду. Пoсeтиoци
сajмa имaју прилику дa видe вeлики брoj живих eкспoнaтa нajбoљих грлa стoкe дoмaћих и
стрaних oдгajивaчa. Такође, излажу се и aутoхтoнe рaсe стoкe нeoпхoднe зa oчувaњe
биoдивeрзитeтa.

Поред тога, под покровитељством МПШВ организује се и изложба органских производа,
производа са ознакама географског порекла, српски квалитет и изложба занатског пива.
Изложба пружа јединствену могућност да се на једном месту представе производи који, поред
захтева у погледу безбедности и квалитета, испуњавају и додатне захтеве (нпр. органски
производи, производи са ознаком географског порекла итд.).
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„Мастер” Конгресни центар
Понедељак 20. септембар 2021. године
11.00 – 12.15 -

представљање филма „За успешну и снажну пољопривреду у Србији” и

округли сто са успешним пољопривредницима. Циљ округлог стола је да се представе
успешни пољопривредници, њихова искуства у подизању породичних газдинстава, као и
могућности за остваривање права на државну помоћ у РС.
13.00 – 14.30 – „Утицај будуће Заједничке пољопривредне политике ЕУ на младе
пољопривреднике”. Нова ЗПП подразумева неколико политичких реформи којима ће бити
подржан прелаз на одрживу пољопривреду и шумарство у ЕУ. Кључне области реформе су:
зеленија и праведнија ЗПП, побољшање конкурентности, као и даља подршка младим
пољопривредницима.
Уторак 21. септембар 2021. године
10.30 – 12.00 – „Директна плаћања у пољопривреди – шта доносе Србији?”. Као део процеса
приступања ЕУ, РС ради на постепеном усаглашавању пољопривредне политике са ЗПП ЕУ.
Стручњаци ИПА 2015 пројекта пружили су подршку МПШВ у процесу доношења одлука
израдом процене утицаја за спровођење директних плаћања у РС у контексту ЗПП. На основу
анализе израђен је оптимални сценарио, као и предлог за постепени прелаз на директна
плаћања.
13.00 – 14.30 – „Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика ЕУ”. Циљ је да се
осигура висок ниво безбедности хране и здравља животиња и биља у ЕУ применом
интегрисане политике безбедности хране. Најзначајнија од бројних активности те политике је
да се обезбеди ефективан систем контроле и процене усклађености са стандардима ЕУ у
секторима квалитета и безбедности хране, здравља, добробити и исхране животиња и здравља
биља у државама чланицама ЕУ, као и у државама које извозе храну у ЕУ.
Среда 22. септембар 2021. године
13:00 – 14:30 – „ИПАРД III програм – Шта ту има за мене?”. Конференција има за циљ
подизање свести јавности о помоћи ЕУ у областима које финансира ЕУ, али пре свега
сагледавање могућности ИПАРД подстицаја за потенцијалне кориснике. На конференцији ће
посетиоцима сајма бити представљени примери добрих пројеката и конкретна искуства
корисника ИПАРД II подстицаја који су остварили подршку кроз ИПАРД подстицаје за Меру 1 и
Меру 3. Такође, присутнима ће бити представљен ИПАРД III програм, као и нове могућности
које он нуди потенцијалним корисницима.
Четвртак 23. септембар 2021. године
13:00 – 14:30 – „Како да бринемо о здрављу животиња и њиховој добробити?”. Сврха
презентације је да се пруже информације о контроли афричке куге свиња и биосигурносним
мерама и користима које добробит животиња представља за одрживу пољопривреду и
пољопривредну производњу (успешне приче из ЕУ).
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ИПА 2015 пројекат:

„Jaчaњe кaпaцитeтa зa усклaђивaњe сa прaвним тeкoвинaмa EУ у
oблaсти пoљоприврeдe, рурaлнoг рaзвoja, бeзбeднoсти хрaнe,
вeтeринaрскe и фитoсaнитaрнe пoлитикe”

„Јачање капацитета за усклађивање са правним тековинама ЕУ у области пољопривреде,
руралног развоја, безбедности хране, ветеринарске и фитосанитарне политике“ је пројекат који
финансира ЕУ, а спроводи МПШВ. Циљ пројекта је јачање капацитета Министарства за
управљање процесом интеграције са политикама ЕУ у сектору пољопривреде и хране.
Стручњаци са простора ЕУ и држава кандидата су до сада пружили подршку у припреми нацрта
правног оквира у области пољопривреде и хране. Помагали су и Управљачком телу у изради
ИПАРД III програма, као и у припреми других стратешких докумената, као што су: Студија о
процени утицаја директних плаћања у РС, Студија о саветодавном систему пољопривредних
газдинстава, студије о унакрсној усклађености, државној помоћи, успостављању интегрисаног
административног

и

контролног

система

(IACS).

Уз

подршку

иностраних

експерата

припремљене су и Студија о усклађености са правном тековином ЕУ у области безбедности
хране, ветеринарске и фитосанитарне политика, на које се односи Преговарачко поглавље 12,
затим Студија о усклађености са стандардима ЕУ за квалитет млека, План за ванредне
ситуације у вези са класичном свињском кугом и други документи.
Пројектни тим подржао је организацију неколико десетина радионица и састанака на којима се
радило на јачању капацитета, са неколико стотина учесника. Пројекат је активно учествовао и у
кампањи вакцинације дивљих животиња против беснила. Такође, све своје активности пројекат
је представљао и на Новосадском сајму пољопривреде.

По завршетку пројекта биће постигнути следећи циљеви:
Подржан процес приступних преговора у области пољопривреде и руралног развоја,
безбедности хране, ветеринарској и фитосанитарној политици;
Ојачани

институционални

и

административни

капацитети

надлежних

органа

за

усклађивање националног законодавства и политика са правним тековинама ЕУ, као и
њихову примену;
Побољшана комуникација са свим релевантним актерима у области пољопривреде и
руралног развоја, безбедности хране, ветеринарске и фитосанитарне политике.
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Усаглашавање Акционог плана за
Преговарачко поглавље 11
Заједничка пољопривредна политика ЕУ једна је од најзначајнијих области, и то у погледу броја
прописа који је регулишу, али и у погледу удела пољопривредног буџета који износи нешто
мање од 40% укупног ЕУ буџета. Главни циљ ЗПП је да се обезбеди стабилно снабдевање
тржишта пољопривредним производима по приступачним ценама, а самим тим и одговарајући
приход за пољопривредне произвођаче.
Окосницу пољопривредне политике ЕУ чине два стуба. Први стуб су директна плаћања и
тржишне интервенције, док се други стуб односи на политику руралног развоја. Директна
плаћања подразумевају да, уз поштовање одређених услова (очување животне средине и
здравља људи, безбедност хране, поштовање добробити животиња, одржавање земљишта у
добром стању), пољопривредници добијају подстицаје без обзира на то којом се врстом
производње баве. Тржишне интервенције односе се на интервентан откуп и друге облике
повлачења производа с тржишта, подршку производњи одређених производа, систем квота,
подршку произвођачким организацијама. Рурални развој обухвата мере које су неопходне за
развој

активности

у

руралним

областима,

а

које

доприносе

јачању

конкурентности

пољопривреде и шумарства, побољшању биодиверзитета руралних подручја, унапређењу
квалитета живота, као и мере за подстицање диверзификације руралне економије.

Резултат усклађивања прописа РС са прописима ЕУ у области пољопривреде и руралног развоја
биће приступ тржишту ЕУ с више од 500 милиона потрошача. Чланство у ЕУ омогућиће
пољопривредницима коришћење средстава из фондова за пољопривреду и рурални развој,
побољшаће квалитет производа што ће повећати њихову конкурентност на тржишту.
Акциони план за преузимање, усвајање и спровођење правних тековина ЕУ у области
пољопривреде и руралног развоја усвојила је Влада РС 18. октобра 2018. Документ обухвата
период 2018-2023. године и њиме су утврђени начин и динамика усаглашавања националног
законодавства са правним тековинама ЕУ у области пољопривреде и руралног развоја, као и
начин и динамика за успостављање, реорганизацију и јачање административних капацитета,
потребних за имплементацију ЗПП. Имајући у виду да је у току реформа ЗПП ЕУ за период
2021-2027, Акциони план биће предмет ажурирања у наредном периоду.

Са тим циљем, представници МПШВ окупили су се почетком јуна на дводневној радионици у
огранизацији ИПА 2015 пројекта. Више од 40 учесника разматрало је отворена питања.
Припрема Преговарачке позиције за поглавље 11 је приоритет Министарства, а један од
предуслова је ажурирање Акционог плана за то поглавље.
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Припрема преговарачке позиције у
области пољопривреде и руралног
развоја
У процесу приступања ЕУ, који се одвија кроз преговарачка поглавља, од државе кандидата
захтева се припрема документа којим се дефинише преговарачка позиција за свако
појединачно поглавље. Република Србија почела је са припремом Преговарачке позиције за
Поглавље 11 која се односи на пољопривреду и рурални развој, како би што спремнија ушла у
преговоре о усаглашавању са правним тековинама ЕУ у тој области.
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у тој активности подршку пружају
стручњаци пројекта “Јачање капацитета за усклађивање са правним тековинама у области
пољопривреде,

руралног

развоја,

безбедности

хране,

ветеринарске

и

фитосанитарне

политике“. На дводневној радионици одржаној крајем јуна представници Министарства и
пројекта дискутовали су о нацрту документа, анализирали га и разматрали оно што је текстом
предложено.

Експерти пројекта, који су стручњаци у области пољопривреде, а долазе из држава региона,
које имају искуства у преговарима, саветовали су представнике Министарства на који начин да
дођу до најприхватљивијег текста за преговарачку позицију. Сам документ састоји се из
уводног дела, законодавног и институционалног оквира државе кандидата и усклађивања тих
оквира са правним тековинама ЕУ.
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Подршка ЕУ у припреми стратегије
Републике Србије за Поглавље 12
Како би обезбедила високе стандарде јавног здравља, здравља и добробити животиња и
здравља биља, Европска унија примењује мере које се односе на храну „од њиве до трпезе”
односно на цео пољоприведно прехрамбени ланац од производње, прераде и дистрибуције
хране до потрошача, као и на контролу надлежних органа. У овој области Република Србија
треба да усклади националне прописе за законодавством ЕУ у преговарачком поглављу 12.
У оквиру пројекта „Јачање капацитета за усклађивање правних тековина ЕУ у области
пољопривреде, руралног развоја, безбедности хране, ветеринарске и фитосанитарне политике“
од 3. до 5. марта 2021. године одржана је радионица чији је циљ био да представници
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Сектор за међународну сарадњу и
европске интеграције, Управа за ветерину, Управа за заштиту биља, Сектор пољопривредне
инспекције и Сектор за правне и нормативне послове) и Одељења санитарне инспекције
Министарства здравља са стручњацима пројекта, заједнички раде на припреми Нацрта
стратегије и акционог плана за њено спровођење. Радионица је одржана у Врднику, где је било
присутно 20 учесника, док је њих још готово четрдесеторо учествовало online. Кроз интензиван
рад на нацрту стратегије, учесници су имали прилику да на лицу места размене мишљења,
представе идеје и дају сугестије, како би завршни документ дао јасне смернице о усклађивању
правног оквира са захтевима ЕУ и на тај начин олакшао Републици Србији припрему за
преговоре у области безбедности хране, ветеринарске и фитосанитарне политике.

Првог дана учесници су разговарали о постојећем националном законодавству и поступном
преношењу ЕУ прописа, као и о развоју административних и финансијских капацитета. Други
дан био је посвећен ветеринарској политици – системима контроле на унутрашњем тржишту,
као и контроле увоза, обележавању животиња, мерама за контролу болести животиња,
некомерцијалном кретању кућних љубимаца, добробити животиња, а тема је била и план
реаговања у кризним ситуацијама појаве заразних болести код животиња. Последњег дана на
програму је била фитосанитарна политика – здравље биља, средства за заштиту биља, квалитет
семена и генетски модификовани организми.
Стратегија је један од најзначајнијих докумената за поглавље 12, јер дефинише кораке које ће
Република Србија предузети у циљу усаглашавања са законодавством ЕУ и даје јасну слику о
тренутној ситуацији у области безбедности хране, ветеринарске и фитосанитарне политике.
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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

ПOДРШКА ШТАМПАЊУ:
ИПА 2015 пројекат: „Jaчaњe кaпaцитeтa зa
усклaђивaњe сa прaвним тeкoвинaмa EУ у oблaсти
пoљоприврeдe, рурaлнoг рaзвoja, бeзбeднoсти
хрaнe, вeтeринaрскe и фитoсaнитaрнe пoлитикe”

ПИШИТЕ НАМ:

ipardnadlanu@minpolj.gov.rs
ПРАТИТЕ НАС:

@ipardnadlanu
ipardnadlanu
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КОНТАКТ
3а сва питања и информације
можете се обратити на следеће контакте:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА - ИПАРД АГЕНЦИЈА
Булевар Михајла Пупина 113а
Телефон: +381 11 30 20 100
+381 11 30 20 101
Електронска пошта: ipard.info@minpolj.gov.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИПАРД ПРОГРАМОМ УПРАВЉАЧКО ТЕЛО
Булевар краља Александра 84
Електронска пошта: ipardnadlanu@minpolj.gov.rs

ИНФО-ЦЕНТАР – ПОЉОПРИВРЕДА

Телефон: +381 11 260 7960
Електронска пошта: office@minpolj.gov.rs

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

