
Десета седница ИПАРД II 
Одбора за праћење

14. децембар 2022. године, Београд
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Kancelarija za reviziju sistema upravljanja 
sredstvima EU (Revizorsko telo)

Izveštaj o aktivnostima revizorskog 
tela za period 2021-2022
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IPARD sistem u Republici Srbiji

IPARD STRUKTURA

Evropska Komisija Revizorsko telo

IPARD II 

Odbor

Nacionalni službenik za odobravanje

(NAO SO, Nacionalni Fond)

Finalni korisnik IPARD podrške - Aplikant

Uprava za agrarna 

plaćanja
Upravljačko telo
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Aktivnosti Kancelarije za reviziju za period 
2021 – 2022:

• Revizija operacija IPARD II programa za 2021. godinu;

• Revizija godišnjih računa i Deklaracije o upravljanju

za IPARD II program za 2021. godinu;

• Izdavanje Godišnjeg revizorskog izveštaja i mišljenja

revizorskog tela za IPARD II program u Repubilici Srbiji

za 2021. godinu;

• Revizija sistema IPARD II programa za 2022. godinu;
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Revizija operacija IPARD II programa za 
2021. godinu

• U 2021. godini kroz IPARD II program isplaćeno

je ukupno 294 aplikanta (279 aplikanata za

Meru 1 i 15 aplikanata za Meru 3);

• Ukupan iznos isplaćene IPARD podrške od

strane EU iznosio je 12,113,315.06 EUR,

odnosno 1,424,226,904.43 dinara);
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Revizija operacija IPARD II programa za 
2021. godinu:

• Revizorski tim je na osnovu ocene sistema kontrole i upravljanja

IPARD II programa u Republici Srbiji utvrdio uzorak od 60 aplikanata

(20%) za koje je sproveden postupak revizije od dana prijema

zahteva za odobravanje IPARD podsticaja do isplate IPARD podrške

krajnjem korisniku (01.01.-31.12.2021);

• Ukupan iznos sredstava koje je revidirala Kancelarija za reviziju je

2,023,690.28 EUR (16,71 % od isplaćenih sredstava EU podrške);
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Revizija operacija IPARD II programa za 
2021. godinu

• Cilj Revizije operacija je bio da se na utvrđenom
uzorku stekne razumno uveravanje da su
troškovi deklarisani EU zakoniti i ispravni;

• Kancelarija za reviziju je 11.03.2022. godine
izdala finalni Izveštaj revizije operacija za
2021. godinu, i tom prilikom su utvrđeni
određeni nedostatci u postupku obrade i isplate
IPARD podsticaja (Kancelarija za reviziju
utvrdila je 6 nalaza sa finasijskim implikacijama
po IPARD sistem u Republici Srbiji);
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Revizija operacija IPARD II programa za 
2021. godinu

• U jednoj transakciji je utvrđeno da je finalni
korisnik isplaćen u manjem iznosu od 1,100.00 EUR
(130,372.00 dinara);

• U istoj transakciji je utvrđeno da je finalni korisnik
isplaćen više u značajnom iznosu, zbog čega je sa
Evropskom Komisijom – DG AGRI zakazan poseban
bilateralni sastanak kako bi se razmotrile sve
činjenice vezane za spornu transakciju;

• Preostali nalazi nisu imali finansijske implikacije na
IPARD sistem u Republici Srbiji i odnose se na
nepoštovanje procedura prilikom obrade zahteva za
IPARD podsticaje;
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Revizija godišnjih računa i 
Deklaracije o upravljanju za 2021

• Revizija je realizovana u periodu februar-mart
2022. godine;

• Cilj revizije je bio da se stekne razumno
uveravanje da su godišnji finansijski izveštaji za
finansijsku 2021. godinu potpuni, tačni i
verodostojni.

• Tokom revizije nisu identifikovani slučajevi
neslaganja u dokumentima koji su bili predmet
revizije;
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Godišnji revizorski izveštaj i mišljenje za 
IPARD II program u Republici Srbiji:

• Godišnji revizorski izveštaj i mišljenje Kancelarije
za reviziju dostavljeni su u propisanom roku na
adrese DG AGRI i IPARD strukture (15. marta 2022);

• U revizorskom izveštaju i mišljenju navedeni su svi
nalazi i preporuke Kancelarije za reviziju, kao i
stav da sprovedene revizije ne dovode u sumnju
„Izjavu o upravljanju“ izdatu od strane NAO (osim u
delu utvrđenih finansijskih nepravilnosti);
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Revizija IPARD sistema IPARD II programa 
za 2022. godinu:

• Cilj revizije je bio da se utvrdi razumno
uveravanje o funkcionisanju sistema kontrole i
upravljanja IPARD II programa u Republici Srbiji;

• Revizija je realizovana u periodu april-jul 2022.
godine u svim IPARD telima (Uprava za agrarna
plaćanja, Upravljačko telo, NAO SO, Nacionalni
Fond);

• Kancelarija za reviziju utvrdila je postojanje
određenih manjkavosti sistema upravljanja i
kontrole u IPARD telima u Republici Srbiji;
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Revizija IPARD sistema IPARD II programa 
za 2022. godinu:

• U 8 nalaza date su preporuke Kancelarije za reviziju za
unapređenje funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole
IPARD sistema u Republici Srbiji;

• I tokom Revizije sistema IPARD II programa utvrđene su tri
finansijske greške prilikom isplate IPARD podsticaja:

-finalni korisnik isplaćen više 31.22 EUR (3,700.00 RSD),

-finalni korisnik isplaćen manje 330.00 EUR (38,798.8 RSD),

-finalni korisnik isplaćen više 44.08 EUR (5,212.80 RSD);
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Revizija sistema IPARD II programa za 
2022. godinu:

• Na osnovu okončane Revizije sistema IPARD II
programa za 2022. godinu, Kancelarija za
reviziju dala je ocenu institucija koje realizuju
IPARD program u Republici Srbiji;

• Ocene se kreću u rasponu od 1 do 4, pri čemu
je ocena 4 najveća ocena koja označava da
institucija/sistem funkcioniše odlično, dok
ocena 1 označava da institucija/sistem ne
funkcioniše i da je potrebna priprema i
sprovođenje akcionog plana za otklanjanje
nepravilnosti;
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Revizija IPARD sistema IPARD II programa 
za 2022. godinu:

IPARD SISTEM 
Republika Srbija

3

NAO SO

3

Nacionalni 
Fond

4

Upravljačko 
telo

4

Uprava za 
agrarna 
plaćanja

3 

Ocena IPARD tela u Republici Srbiji i

ocena IPARD sistema u Republici Srbiji
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Aktivnosti revizorskog tela za naredni 
period:

• Revizija operacija IPARD II programa za 2022.
godinu – prvi put će biti revidirani isplaćeni
avansi za Meru 7 (postupak revizije je u toku i
biće okončan u februaru 2023. godine);

• Izdavanje godišnjeg revizorskog izveštaja i
mišljenja za IPARD II program za 2022. godinu
(15. mart 2023. godine);

• Priprema Kancelarije za reviziju za aktivnosti
vezane za realizaciju IPARD III programa U
Republici Srbiji u 2023. godini;
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 9:
ТЕХНИЧКА ПОМОЋ
ЗА 2023. ГОДИНУ

Сања Продановић
Руководилац Групе за техничку помоћ и промоцију 

ИПАРД програма
14. децембар 2022, Београд
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M9 – TЕХНИЧКА ПОМОЋ

Специфични циљеви

Општи циљ

Помоћ у спровођењу и 
праћењу ИПАРД 

програма и његових 
евентуалних измена

• Праћење спровођења ИПАРД II програма (састанци ИПАРД Одбора 
за праћење, РГ, итд.)

• Обезбеђивање одговарајућег протока информација и промоција

• Студијске посете, семинари...

• Екстерна експертиза

• Евалуација ИПАРД програма

• Подршка потенцијалним ЛАГ и припрема LEADER мере ИПАРД II
програма

• Подршка националној мрежи за рурални развој

• Припрема за нови програмски период
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 9: ТЕХНИЧКА ПОМОЋ ЗА 2023. ГОДИНУ

9.1. Трошкови организације седница Одбора за 
праћење

9.4. Трошкови за информисање и јавне кампање

9.6. Трошкови у вези са посетама и семинарима

9.7. Трошкови у вези са припремом или 
поједностављивањем спровођења мера у 
програму

9.13. Трошкови у вези са припремом за нови 
програмски период

Садржај
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5%

25%

3%
4%

63%

Организација седница Одбора за 
праћење  (4.84%)

Информисање и јавне кампање 
(25.28%)

Посете и семинари (3.08%)

Ангажовање експерата у циљу бољег 
спровођења ИПАРД II програма (3.86%)

Припрема за нови програмски период 
(62.94%)

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

УКУПАН БУЏЕТ ЗА 2023. 

508.211,00

ДОПРИНОС ЕУ

431.979,00

Структура трошкова по групама активности у укупном буџету за 2023. годину
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9. 1. Трошкови организације седница Одбора за праћење

Организација седница Одбора за праћење

у Београду
8.901 евра

изван 
Београда 

15.709 евра

• Најам објеката
• Опрема
• Смештај
• Кетеринг
• Превођење
• Сви трошкови за 

учеснике
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9.4. Трошкови за информисање и јавне кампање

ДОБРО УЛОЖЕНО, ИПАРД ДОБРИМ ДЕЛОМ ВРАЋА   

Индикативна 
алокација

128,5 
хиљада

7%

• Дизајн и ажурирање web страница, укључујући подршку за 
одржавање и управљање садржајем страница

80%

• TВ кампања - Припрема и емитовање видео-спотова/видео-
материјала

12%
• Промотивни материјал (оловке, USB меморија, мајице, итд.) 

1%
• Канцеларијски материјал
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9.6. Трошкови повезани са посетама и семинарима

Изградња капацитета и учешће на семинарима, конгресима, 
студијским посетама, обукама

Ангажовање експерта за спровођење набавки по 
ПРАГ правилима

9.7. Трошкови повезани са припремом или 
поједностављивањем спровођења мера у програму

Индикативна 
алокација

15,6 
хиљада

Индикативна 
алокација

19,6 
хиљада
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9.13. Трошкови повезани са припремом за нови 
програмски период

Индикативна 
алокација

320 
xиљада

Експерт за анализу и припрему плана за спровођење Мере 6

Подршка за потенцијалне ЛАГ током процеса припреме Локалне 
стратегије руралног развоја

ИПАРД Инфо дани

Припрема, израда, копирање и дистрибуција промотивног материјала

3,68%

78,15%

13,02%

5,15%
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Корисници ИПАРД II подршке
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Сања Продановић
Руководилац Групе за техничку помоћ и промоцију ИПРАД програма

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Булевар краља Александра 84, Београд

sanja.prodanovic@minpolj.gov.rs
www.minpolj.gov.rs

ipardnadlanu@minpolj.gov.rs

@ipardnadlanu

IPARD na dlanu

mailto:sanja.prodanovic@minpolj.gov.rs
http://www.minpolj.gov.rs/
http://www.ipardnadlanu@minpolj.gov.rs


СПРОВОЂЕЊЕ ИПАРД II ПРОГРАМА И 
НАРЕДНИ КОРАЦИ ЗА ИПАРД III ПРОГРАМ

Јасмина Миљковић
Шеф ИПАРД Управљачког тела

Начелник Одељења за управљање ИПАРД програмом

14. децембар 2022. године, Београд



Кораци за унапређење искоришћености ИПАРД средстава

Усвајање Пете измене ИПАРД II програма 
од стране Владе Републике Србије

Припрема правног и процедуралног 
основа за увођење индексације цена за 
оправдане категорије трошкова 
одобрених пројеката 

Спровођење Мере 9 – Техничка 
помоћ

Континуирано спровођење активности 
видљивости и комуникације у циљу 
подизања свести потенцијалних 
корисника

2022. ГОДИНА 2023. ГОДИНА

Јачање људских капацитета у ИПАРД 
Оперативној структури у смислу додатног 
запошљавања и top up

Спровођење индексије цена за 
оправдане категорије трошкова 
одобрених пројеката 

Разматрање могућности увођења 
гарантног фонда за ИПАРД кориснике

Прелазак са мануелне на електронску 
обраду захтева у ИА употребом RD 
софтвера

МПШВ упутило писмо ЕК за продужетак периода за искоришћавање 
буџетске обавезе за 2019. годину са n+3 на n+4, уз Акциони план за 2022/2023.



Усвајање Пете измене ИПАРД II програма од стране Владе РС

Пета измена ИПАРД II програма 
усвојена на Деветој седници 
ИПАРД II Одбора за праћење01

02 Пета измена ИПАРД II програма 
достављена ЕК на одобравање 

Европска комисија одобрила 
Пету измену ИПАРД II програма03

04 Пета измена ИПАРД II програма 
послата у нормативну процедуру 

21. јун 2022. године

28. јун 2022. године

05. октобар 2022. године

децембар 2022. године



Категорија 1

Индексација цена

Пољопривредне машине и алати

Предлог ЕК за 
превазилажење 

флуктуације цена 
на тржишту

Представници 
ИПАРД 

Управљачког тела и 
ИПАРД агенције 

одржали састанке 
са РЗС  

Израда модела 
за индексацију 

цена

Правни основ за 
примену модела:
- Измена правилника
- Анекс споразума о 

сарадњи са РЗС

Измена и 
потврђивање 

нових процедура 
ИА за 

спровођење 
индексације цена

Категорија 2

Категорија 3

Категорија 4

Инвестиције из Листе прихватљивих трошкова груписане у четири категорије трошкова чије индексе цена за
домаће тржиште прати и објављује РЗС, и то:

Елементи и материјали за изградњу

Капитални производи (машине и опрема поред оних у пољопривреди)

Некварљиви производи за масовну потрошњу (кућни апарати, намештај)

Кораци за успостављање модела индексације цена



Спровођење Мере 9 – Техничка помоћ

Објављен јавни 
позив

Припремљен 
Акциони план за 

Техничку помоћ за 
2023. годину

Поднет захтев за 
одобравање 

пројекта за израду 
веб-сајта ИПАРД 

Управљачког тела

Планирано подношење 
захтева за одобравање 
пројекта за промотивни 

материјал



Континуирано спровођење активности видљивости и комуникације 

Двомесечни ИПАРД билтен:
ipardnadlanu@minpolj.gov.rs

@ipardnadlanu

IPARD na dlanu

Планиране активности:

Радионице са 
консултантима и 
потенцијалним 
корисницима

Директна 
комуникација са 
потенцијалним 
корисницима

Израда нових 
водича за М1, М3 

и М7

Организација 
инфо-дана

Учешће на 
сајмовима

Израда и 
емитовање 

промотивних 
видео-

материјала



Јачање људских капацитета у ИПАРД Оперативној 
структури - додатно запошљавањe и top up

Систематизован већи број извршилачких
радних места са вишим звањем

Виша 
звања

Измена 
систематизације 

радних места

Обуке Top up на 
плате 

Планирано је да у ИПАРД Управљачком телу буде систематизовано 21
радно место до краја 2023. године, од чега 18 попуњених радних
места на неодређено време и 3 радна места по основу уговора о
обављању привремених и повремених послова

Континуиране обуке постојећих кадрова и
новозапослених

Проналажење могућности за увођење top
up на плате запослених у ИПАРД
Оперативној структури

Политика задржавања 
кадрова📖



На раскршћу два програмска циклуса

ИПАРД II ИПАРД III
• Административна провера и контрола 

на лицу места поднетих захтева

• Исплата подстицаја 

• Спровођење последњих јавних позива

• Сумирање резултата

Припрема за спровођење:
• правни оквир
• (ре)акредитација процедура



Потписивање и 
потврђивање 

Оквирног споразума 
o финансијском 

партнерству између 
Владе РС и ЕК 

Одлуком ЕК број С(2022)1537 од 09. марта 2022. године усвојен је ИПАРД III програм РС за период 2021 – 2027. године.
Финансијски допринос ЕУ за ИПАРД III програм повећан је у односу на претходни програмски период и износи 288 мил. EUR.
Очекује се да ће ова подршка ЕУ, заједно са националним и приватним доприносoм корисника, износити преко 580 мил. EUR.

ИПАРД III програм

Кораци за почетак спровођења ИПАРД III програма: 

Потврђивање 
Секторског 

споразума између 
Владе РС и ЕК 

Усвајање ИПАРД III 
програма од стране 

Владе РС

Потписивање 
Финансијског 

споразума између 
Владе РС и ЕК 

Објављивање 
правилника и првих 
позива из ИПАРД III 

програма и 
формирање ИПАРД 

III Одбора за 
праћење 

Припрема и 
акредитација нових 
мера (правилника и 
процедура за М4 и 

М5) у оквиру ИПАРД 
III програма 



Акредитоване 
мере

2024.

2025.

Допринос EУ  
288 мил. EUR

+
Допринос РС 
90 мил. ЕUR

+
Допринос корисника 

203 мил. ЕUR
=

Вредност инвестиција
581 мил. ЕUR

М1

М3

М7

М9

Инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава

Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и 
маркетинга пољопривредних производа и 
производа рибарства

Диверзификација пољопривредних 
газдинстава и развој пословања 

Техничка помоћ

М4

М5

Агро-еколошко-климатска мера и органска производња

Спровођење локалних стратегија руралног развоја –
LEADER приступ

М6 Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру



Израда и потписивање меморандума 
о разумевању између акредитованих 

структура (НАО, ИА, МА, АА, техничка 
тела, Управа за трезор)

Процедура потврђивања 
претходно акредитованих мера у 
оквиру ИПАРД III програма (roll 
over) иницирана од стране НАО

Израда нацрта 

правилника 

Израда процедура у ИПАРД 
Управљачком телу и ИПАРД 

агенцији 

Потврђивање поверених послова спровођења буџета 
– roll over процес –

Почетне активности на 
припреми оквира за 
спровођење Мере 6

Припрема за акредитацију 
Мере 4 и Мере 5

Наредни кораци за спровођење ИПАРД III програма са аспекта МПШВ (ИПАРД Управљачко тело и ИПАРД агенција) односе се на
припрему документације неопходне за поступак потврђивања поверених послова.

01 02 03 04 05 06

Реализација активности уз помоћ ИПА 2017 пројекта: „Подршка ИПАРД Оперативној структури“



Новине у оквиру ИПАРД III програма

Нове мере

Нови сектори

Нови специфични 
критеријуми за 
кориснике

Разграничење по износу у 
сектору воћа, поврћа и 
осталих усева на основу 
инпута корисника 

Нови финансијски 
лимити подршке

Нови корисници

Измене у кофинансирању 

Измене у критеријумима 
селекције за бодовање и 
рангирање

Укидање контроле 
порекла робе



Утицај Зелене Агенде на ИПАРД III програм

• 13 бодова за инвестиције у складиштење стајњака, третман и
управљање отпадним водама

• 11 бодова за инвестиције у производњу енергије из
обновљивих извора и технологије

• 11 бодова у случају када је подносилац захтева сертификован
за органску производњу и/или је корисник Мере 4

Критеријуми селекције:

• Додатних 10% за инвестиције у вези са отпадним водама и
управљањем отпадом и ОИЕ

• 70% за инвестиције произвођача сертификованих органских
производа

Већи интензитет подршке:

Мера 1

• производњу обновљивих извора енергије на
газдинству

• побољшање биосигурносних мера
• складишни капацитете за стајњак
• замена необогаћених кавеза и/или опреме ради

испуњења стандарда ЕУ
• набавку механизације и машина за конзервацију и

обраду земљишта у сектору житарица и индустријских
усева

Корисници са капацитетима изнад максималне границе
могу да инвестирају у:



Утицај Зелене Агенде на ИПАРД III програм

• 17 бодова за инвестиције у третман отпадних вода и
управљање отпадом

• 13 бодова за инвестиције у производњу енергије из
обновљивих извора и технологије

• 11 бодова у случају када је подносилац захтева сертификован
за органску производњу и/или је корисник Мере 4

Критеријуми селекције:

• Додатних 10% за инвестиције које се односе на третман
отпадних вода и управљање отпадом, циркуларну
економију и ОИЕ

Већи интензитет подршке:

Мера 3

Oбјекти који су већ на DG SANTE листи објеката ван ЕУ и који су одобрени за извоз хране животињског порекла у ЕУ прихватљиви су за

инвестиције у обновљиве изворе енергије или циркуларну економију, без обзира на национални план.



Утицај Зелене Агенде на ИПАРД III програм

• Операција 1 - Плодоред на обрадивим површинама
• Операција 2 - Затрављивање међуредног простора у

вишегодишњим засадима
• Операција 3 - Успостављање и одржавање полинаторских трака
• Операција 4 - Одрживо управљање ливадама и пашњацима

Одабране операције:

Мера 4

• Инвестиције у систем jавне канализације и третман отпадних
вода

• Инвестиције у управљање отпадом

Тип инвестиције

Мера 6

Мера 5

• Једна од главних тема у вези са припремом локалних
стратегија руралног развоја односи се на побољшање
еколошких стандарда на подручју ЛАГ

ЛСРР
• Додатних 10% за инвестиције које се односе на управљање

отпадним водама и отпадом, коришћење енергије из
обновљивих извора или инвестиције у циркуларну
економију

• 70% за инвестиције произвођача сертификованих органских
производа

Већи интензитет подршке:

Мера 7



Jасмина Миљковић
Одељење за управљање ИПАРД програмом

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Булевар краља Александра 84, Београд

jasmina.miljkovic@minpolj.gov.rs
www.minpolj.gov.rs

ipardnadlanu@minpolj.gov.rs

@ipardnadlanu

IPARD na dlanu
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ИПАРД агенција

СПРОВОЂЕЊЕ 
ИПАРД II ПРОГРАМА

МАРКО КЕСИЋ
В Р Ш И Л А Ц  Д У Ж Н О С Т И  Д И Р Е К Т О Р А  У П Р А В Е  З А  А Г Р А Р Н А  П Л А Ћ А Њ А  

ИПАРД АГЕНЦИЈА

Београд, децембар 2022. године



Агенда 01
Шта нам бројке говоре?

Статистички преглед

02
 У којој мери су касни почетак спровођења и 

економски параметри утицали на резултате 
ИПАРД II програма

Изазови 

03
 Како одговарамо на изазове 

Активности

04
 Реализација у 2023. години
 Припрема за ИПАРД III програм 

Будуће активности



ИПАРД II у бројкама

Поднети захтеви

Одобрени 
пројекти 
Одобрена подршка: 
109,10 мил. евра

Захтеви за 

исплату
Захтевана подршка: 
48,87 мил. евра
.

.

Мере 
.

3178

1184

791

14
Јавних 

позива

650
Исплаћени 

корисници
Исплаћена средства: 
34,44 мил. евра

Захтевана подршка: 
367,87 мил. евра

4
Опредељена средства: 
175 мил. eвра

-3,6 мил. евра 
de-commitment

Пресек стања: 13.12.2022. године



Пресек стања

ПОДНЕТИ ЗАХТЕВИ ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ ЗАХТЕВИ ЗА ИСПЛАТУ ИСПЛАЋЕНИ КОРИСНИЦИ

Број
Захтевана 

подршка
Број

Одобрени 

износ 

подршке

Број
Захтевана 

подршка
Број

Исплаћена 

средства

2018 736 64.241.043 22 1.520.324 10 212.276 0 0

2019 701 65.186.525 244 13.296.794 175 5.891.523 145 4.577.520

2020 311 36.570.023 333 19.220.117 177 9.807.325 72 5.112.389

2021 773 178.004.397 240 32.579.180 223 12.181.052 293 12.113.315

2022 656 23.838.333 346 42.707.708 206 20.143.423 140 12.635.605

Укупно: 3.178 367.874.849 1.184 109.099.125 791 48.872.307 650 34.438.829

Пресек на дан
13.12.2022.

210%
62%

26%
20%



Пресек стања– одобравање пројеката

ОДОБРЕНИ 

ПРОЈЕКТИ

Број

Одобрени 

износ 

подршке

2018 22 1.520.324

2019 244 13.296.794

2020 333 19.220.117

2021 240 32.579.180

2022 346 42.707.708

Укупно 1.184 109.099.125

П
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3
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2
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0
2

2
.

2018/19
14%

2020
18%

2021
29%

2022
39%

ОДОБРЕНИ ИЗНОС ПОДРШКЕ

2018/19
22%

2020
28%

2021
21%

2022
29%

ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИПреко 14 јавних позива пољопривредницима и

прехрамбеној индустрији Србије стављена је на

располагање целокупна ИПАРД II алокација од 171,4

милиона евра

Стопа одобравања пројеката значајно расте у последње

две године због континуираног рада на људским

ресурсима, SMART менаџменту, унапређењу процедура

и прилагођавању правног оквира

346 пројекатa и 42,71 милиона евра одобрено је 2022.

године – више него у прве три године имплементације

заједно

до 50 милиона евра – очекивани резултат одобравања

пројеката до краја године – готово половина до сада

одобреног износа

75 милиона евра биће на располагању за реализацију на

крају године

Целокупна ИПАРД II алокација биће одобрена до јуна

2023



Пресек стања – реализација пројеката/ 
одобравање исплате

ЗАХТЕВИ ЗА 

ИСПЛАТУ

Број
Захтевана 

подршка

2018 10 212.276

2019 175 5.891.523

2020 177 9.807.325

2021 223 12.181.052

2022 206 20.143.423

Укупно 791 48.235.599

П
р

е
се

к 
н

а 
д

ан
1

3
.1

2
.2

0
2

2
.

Реализација инвестиција не прати тренд раста

броја одобрених пројеката. Скроман број захтева

за исплату с обзиром на крај програмског циклуса

и одлагање завршетка пројекта

206 захтева за исплату 20,14 мил. евра у 2022.

години

За трећину свих одобрених пројеката поднети су

захтеви за продужење рока за подношење захтева

за исплату средстава

8% корисника је одустало од поднетих захтева, а

значајан проценат корисника намерава да

обустави реализацију одобреног пројекта због

промена на тржишту

За 7% одобрених пројеката је истекао рок за

подношење захтева за исплату

2018/19
24%

2020
22%

2021 28%

2022
26%

ЗАХТЕВИ ЗА ИСПЛАТУ 

2018/19
13%

2020 20%

2021
25%

2022
42%

ЗАХТЕВАНИ ИЗНОС



Пресек стања – исплаћена средства
ИСПЛАЋЕНИ 

КОРИСНИЦИ

Број
Исплаћена 

средства

2018 0 0

2019 145 4.577.520

2020 72 5.112.389

2021 293 12.113.315

2022 140 12.635.605

Укупно 650 34.438.829

Иако постоји приметан тренд раста исплата у 21/22,
недовољан је да надокнади заостатак настао због
ниске стопе одобравања пројеката у периоду 19/20

Укупно је исплаћено 34,44 милиона евра по основу
650 захтева

Скроман број захтева за исплату и кашњење у
реализацији пројекта доводе до исплате од 12,64
милиона евра по основу 140 захтева у 2022. години

4,25 милиона евра чека на коначну исплату

У процесу обраде је 33 захтев за коначну исплату и
3 захтева за авансну исплату са захтеваном
подршком од укупно 2.54 милиона евра

До краја године очекујемо повећање броја
исплаћених корисника, с обзиром да на исплату
долазе захтеви за набавку трактора

Око 20 милиона евра - планирана исплата у 2022.
години
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2019
23%

2020
11%

2021
46%

2022
20%

ИСПЛАЋЕНИ КОРИСНИЦИ

2019
14%

2020
15%

2021
36%

2022
35%

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА



Разлози за одбијање, обустављање поступка и жалбе

МЕРА БРОЈ ОДБИЈЕНИХ ЗАХТЕВА

Мера1 317

Мера3 76

Мера7 69

Укупно 462

МЕРА 
БОЈ ЖАЛБИ У ПРОЦЕСУ 

(II СТЕПЕН)

Мера1 13

Мера3 8

Мера7 6

Укупно 27

МЕРА 
БРОЈ ОБУСТАВЉЕНИХ 

ЗАХТЕВА

Мера 1 215

Мера 3 22

Мера 7 29

Укупно 266

• неиспуњавање услова који се односе на инвестиционе критеријуме

• недостављање тражене документације након пријема захтева за 
допуну 

• некомплетна достављена документација

• захтеви поднети ван рока 

• неусклађеност са националним и ЕУ стандардима 

• незадовољство висином одобреног подстицаја

• недостатак средстава

Одобравање пројаеката Ообравање исплате

• пореска дуговања

• недостатак комплетне грађевинске 
документације

• неиспуњавање специфичних услова 

• захтев поднет ван рока

• захтев поднет ван прописаног рока

• неусклађеност са националним и ЕУ 
стандардима 

• неиспуњавање  обавеза прописаних 
Решењем о одобрењу пројекта

• 67% одбијених жалби

Р
азл

о
зи



• Квалитет поднетих захтева

• Кадрови који поседују 
специфична знања и вештине. 
ИА не може да се ослони на
институционално памћење и 
већ постојећа искуства и праксе

• „Ручна“ обрада захтева

• SarsCov-19 пандемија је 
отежала спровођење редовних 
активности

• Све већи број захтева 
корисника уз ограничене 
људске ресурсе

• COVID-19 је довео до читавог 
низа промена на тржишту

• Сталне промене цена, 
поремећаји у ланцима 
снабдевања, инфлација, 
рецесија, повећање 
референтне каматне стопе, 
итд., ограничавају могућност 
корисника да инвестирају

• Криза у Украјини додала је 
снабдевање енергијом и 
транспорт производа на
страна тржишта на листу 
ограничавајућих фактора

• Спровођење програма је 
почело 2018. године због 
продуженог процеса 
акредитације

• Три године спровођења 
изгубљене су на самом 
почетку

• Успостављање везе са 
растућим алокацијама 
био је главни задатак од 
самог почетка

• Припрема за спровођење 
ИПАРД III програма

• Успостављање правног 
оквира

• (Ре)акредитација 
процедура за спровођење

Ефикасност 
обраде захтева

Сложен 
макроекономски 

контекст

Каснији почетак 
имплементације

Припрема за 
нови програмски 

циклус

Изазови на које одговарамо
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132

попуњене позиције

Јачање људских ресурса

Континуирано објављивање конкурса за запошљавање

Процес попуњавања 29 ИПАРД извршилачких позиција путем јавног конкурса 
започет је у јулу 2022. године. Завршене су две фазе: кандидати су прошли 
проверу општих и посебних функционалних компетенција. Након још два 
корака:  провере понашајних компетенција која је у току и завршног разговора, 
очекујемо да процес буде завршен у јануару 2023. године 

Јавни конкурси у 2023. години 
Два конкурса за попуњавање 30 и 40  извршилачких радних места
Конкурс за попуњавање положаја помоћника директора за Сектор за 
одобравање пројеката, Сектор за координацију, међународну сарадњу и 
ИАКС, ИТ сектора

Повећање ефикасности кроз додатне обуке, појачану супервизију и 
недељни мониторинг

Политика задржавања кадрова
Већи број виших звања је већ систематизовано
Иницијатива за обезбеђивање бољих услова за рад и већег финансијског 
стимуланса  (додаци на плате и друга врста мотивација запослених и средстава 
за задржавање кадрова) је у фази припреме
Плате државних службеника од 1. јануара 2023. биће увећане за 12%

запослених на 
одређено време 



Дигитализација процеса рада

Прелазак са ручног на електронски начин обраде апликација ће:

значајно убрзати процес рада

повећати ниво контроле

смањити утицај људског фактора на грешке у раду

омогућити боље праћење процеса рада и извештавање

Увођење RD IT решења

Софтвер који се користи за обраду акредитованих ИПАРД мера развијен је

кроз ИПА 2017 пројекат „Подршка ИПАРД оперативној структури“

Оперативни проблеми у обради апликација се сада решавају

Ново тестирање планирано је за први квартал 2023. године

Развијају се и модули за нове ИПАРД III мере: Мерa 4 и Мерa 5

Потпуна имплементација RD IT решења се очекује од октобра 2023. године



ПлановиЕфекти

WEAKNESS

Advance paymentАвансна исплата

Обезбеђивање законског оквира кроз измене и допуне:
Секторскoг споразума,
Закона о пољопривреди и руралном развоју,
правилника за спровођење ИПАРД мера 1, 3 и 7

Авансна исплата до 50% одобрених средстава

Банкарска гаранција која одговара 110%  захтеваног износа авансне исплате

5 милиона евра је био очекивани ефекат

реализације аванса у 2022. години

30 захтева је исплаћено са 3,22 милиона евра +

четири захтева за 641.940 у процесу обраде

Мера 3 није испунила очекивања, јер је исплаћено

само шет захтева (914.490 eвра)

7 одбијених захтева са захтеваном подршком

779.634 није имало банкарску гаранцију

Физичка лица имају проблем да исходују 
банкарску гаранцију

Млади пољопривредници су у  посебном фокусу 

Увођење могућности авансног плаћања 
коришћењем различитих механизама 
обезбеђења за физичка лица



Advance paymentИндексација цена 

На основу предлога ЕК (Ares (2022) 4520337-20/06/2022) ИПАРД

оперативна структура припремила је модел за увођење

повећања износа подршке коришћењем индекса цена за

одређене и оправдане категорије трошкова:

Пољопривредне машине и алати

Елементи и материјали за изградњу

Капитални производи (машине и опрема, поред 

оних у пољопривреди)

Некварљиви производи за широку потрошњу 

(кућни апарати, намештај)

- Д1 – месец затварања јавног позива 

- Д2 – месец доношења Решења о 

одобравању пројекта

Раст цене =
Категорија н Цена Д2

Категорија н Цена Д1

Подаци Републичког завода за статистику – методологија и узорковање 
су успостављени и одобрени од стране Евростата, па је поузданост 
података неупитна (Преговарачко поглавље - 18 Социјална политика и 
запошљавање је скоро у потпуности у складу са Acqui)

Републички завод за статистику припремao би табелу са
месечним ценама за све четири категорије, почев од
дана затварања другог позива за Меру 1

Свака категорија ће бити повезана са сваким
појединачним трошком у ЛЕЕ, што ИПАРД агенцији
олакшава примену

Након подношења захтева за исплату, формула која ће
се примењивати за сваки трошак у пројекту је следећа

Изменом Правилника о методологији утврђивања
референтних цена инвестиције за обрачун ИПАРД
подстицаја даће се законски оквир за примену
индексације цена



Спровођење ИПАРД II програма
Убрзање плаћања: стопа 
одобравања пројеката у 21/22 
ће довести до веће стопе 
исплате у 2023. години јер ће 
већина пројеката одобрених у 
овом периоду  бити 
реализована и доспети за 
плаћање 2023. године

Захтев за продужење рока за
исплату алокације за 2019.
годину је послат ЕК

Да би планирали наредне кораке, 
потребно је знати да ли ће 
постојати могућност да се 
имплементација ИПАРД II продужи 
за још једну годину (2024)

Очекује се да цела ИПАРД II 
алокација буде одобрена до 

јуна 2023. године

.  

Око 55 милиона евра je
предвиђено одобравање 

пројеката 

Почетком године имаћемо 
116 милиона евра укупних 
обавеза и око 75 милиона 

евра у активним пројектима 
.  



ИПАРД агенција

Marko Kesić
marko.kesic@minpolj.gov.rs

Directorate for Agrarian Payment – IPARD Agency
Ministry of Agriculture, Forestry and Water 

Management 
Belgrade, Republic of Serbia

www.uap.gov.rs
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Guidelines for communication, publicity, 
and visibility for projects funded 

under IPARD III

Tenth session of the IPARD II Monitoring Committee

Belgrade, 14.12.2022



 To inform about and publicise EU-financed assistance and opportunities 

under IPARD III programmes;

 To ensure adequate communication, publicity and visibility of EU support 

granted. 

 Provisions and rules set in FFPA (Art. 23-24), Sectoral Agreement (Art.31-32 

+ Annex 8) and in IPARD III programmes.

Objectives



 Role and division of tasks of IPARD Managing Authority and IPARD 

Agency in pursuing common objectives of communication, publicity and 

visibility.

 IPARD Managing Authority and IPARD Agency shall provide the 

information to potential recipients:

• to disseminate widely information on the programme’s objectives and funding 

opportunities to potential recipients and all interested parties;

• to ensure that potential recipients have access to relevant information on funding 

opportunities, procedures of applications etc.  

IPARD authorities’ roles and tasks (1)



 IPARD Managing Authority is obliged to:

• draft and implement a plan of visibility and communication activities,

• ensure functioning of a single website / a single website portal providing information on 

and access to the IPARD III programme,

• inform about funding opportunities under the IPARD III programme.

 IPARD Agency is obliged to:

• inform recipients of IPARD III assistance of the Union contribution,

• publish list of the projects and recipients of IPA III assistance, updated every six months, 

to be accessible through a single website /a single website portal.

IPARD authorities’ roles and tasks (2)



 basis for beneficiary countries to provide information on assistance under IPARD III 

programme,

 to be agreed between the IPARD Managing Authority and the Commission and approved 

by IPARD III Monitoring Committee, no later than one year after the adoption of the 

IPARD III programme by the Commission,

 to be implemented by annual action plans, drawn by the Managing Authority and agreed 

by the Monitoring Committee, and including operations envisaged under the technical 

assistance measure.

Plan of visibility and communication activities



 Obligation of recipients of IPARD support to ensure visual information about 

the EU support received:

• in form of posters, plaques, temporary and permanent billboard depending on the type 

and value of investments,

• describing the project/operation, including the Union emblem and fund statement as well 

as the IPARD visual element, 

 For small and middle-size projects: obligation to provide such information 

ends with the final payment 

 For bigger projects (infrastructure or construction): a permanent plaque / 

billboard required after the final payment.

Roles and obligations of recipients



 EU visual identity: Union emblem and funding statement

• obligation to display the Union emblem in any communication about IPARD III programme,

• the Union emblem has to be always accompanied by the statement “Funded by the European 

Union” or “Co-funded by the European Union”

EU visual identity 



 Rules on the use of the new IPARD visual element:

• IPARD visual element to be included in all IPARD III information and communication 

materials, supported measures and projects, as well as at premises of each entity of the 

IPARD Managing Authority/IPARD Agency,

• New EU visual identity rules do not permit to add any other graphic elements to that visual 

identity:

IPARD new visual element (1)



• to respect the new visual identity rules while using IPARD visual element, a clear distance 

between these two distinct features must be ensured:

YES

NO

• when displaying both the EU emblem and the IPARD visual element, the EU emblem 

must be displayed at least as prominently and visibly as the IPARD visual element and be 

at least of the same size.

IPARD new visual element (2)



Thank you for 

your attention! 



Десета седница ИПАРД II 
Одбора за праћење

14. децембар 2022. године, Београд


