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Шести Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за
инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава расписан је 21. јуна 2021. године,
са роком за подношење захтева до 10. септембра 2021. године. 
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ОСМА СЕДНИЦА ИПАРД II
ОДБОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ

ПРИМЕР ДОБРОГ ПРОЈЕКТА

Објављен Шести Јавни позив за Меру 1

ОБЈАВЉЕН ШЕСТИ ЈАВНИ
ПОЗИВ ЗА МЕРУ 1

ОСТВАРЕНИ НАПРЕДАК У
СПРОВОЂЕЊУ ИПАРД II
ПРОГРАМА

У  О В О М  Б Р О Ј У  Ч И Т А Ћ Е Т Е :

У оквиру овог Јавног позива, заинтересована физичка и правна лица могу да конкуришу за
инвестиције у изградњу објеката, као и набавку нове опреме, машина и механизације (осим
трактора). Прихватљиви сектори за инвестирање су: млеко, месо, воће и поврће, остали усеви,
грожђе и јаја.

Опредељена средства у овом Јавном позиву износе 6.460.900.000
динара (око 55 милиона евра), а висина подстицаја износи од 60% до
70%, у зависности од тога да ли је подносилац захтева млади
пољопривредник (до 40 година у тренутку подношења захтева за
одобравање пројекта) и да ли се пољопривредно газдинство налази у
планинском подручју. Износи подстицаја које корисник може да
оствари у секторима воћа, поврћа, осталих усева и грожђа могу бити
од 5.000 до 700.000 евра, а у секторима млека, меса и јаја од 5.000 до
1.000.000 евра.

Ово је последњи јавни позив за наведене инвестиције за Меру 1 у оквиру ИПАРД II програмског
периода. Следећи јавни позив за изградњу и опремање објеката, као и набавку машина и
механизације, планиран је средином наредне године, из средстава које је определила ЕУ у оквиру
ИПАРД III програма 2021-2027 Републике Србије.

ФОРМИРАНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ИПАРД
ПРОГРАМОМ

ИЗРАДА ИПАРД III ПРОГРАМА

Детаљан текст Јавног позива, Правилник и пратећи прилози, могу се преузети овде. Такође,
информације у вези са расписаним Јавним позивом могу се добити и путем телефона, позивањем
Инфо-центра МПШВ 011/2607960; 2607961, као и контакт центра УАП 011/3020100; 3020101, 3107013,
сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/
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Осма седница ИПАРД II Одбора за праћење
Осма седница Одбора за праћење спровођења ИПАРД II програма (ИПАРД II Одбор за праћење),
којом је председавала гђа мр Јасмина Миљковић, шеф ИПАРД Управљачког тела, oдржана је 11.
јуна 2021. године у Палати „Србија” у Београду. Поред чланова ИПАРД II Одбора за праћење,
седници су присуствовали и представници Генералног директората Европске комисије за
пољопривреду и рурални развој, Делегације Европске уније у Србији, Министарства финансија,
Министарства за европске интеграције, Канцеларије за ревизију система управљања
средствима Европске уније и други. 

На Осмој седници ИПАРД II Одбора за праћење разматрани су остварени резултати
спровођења ИПАРД II програма и усвојен је нацрт Годишњег извештаја о спровођењу ИПАРД II
програма за 2020. годину. Осим тога, представљен је и напредак у изради ИПАРД III програма
од стране ИПАРД Управљачког тела. 

У уводном делу седнице, члановима ИПАРД II Одбора за праћење обратио се г. Marius Lazdinis,
однедавно в.д. руководиоца Јединице за претприступну помоћ DG AGRI, који је истакао да су
највећи изазови у спровођењу ИПАРД II програма апсорпција финансијских средстава и још
увек недовољан број запослених у ИПАРД агенцији, што за последицу има дуг процес обраде
захтева. Г. Lazdinis је исказао наду да ће ови изазови бити ускоро решени изменом Закона о
пољопривреди и руралном развоју, којом ће се увести могућност авансног плаћања у висини до
50% од вредности одобрене инвестиције, док ће почетак примене мере Техничка помоћ
пружити подршку у јачању капацитета ИПАРД Оперативне структуре. Поред тога, члановима
ИПАРД II Одбора за праћење по први пут се представио нови програмски менаџер за
Републику Србију, г. Mariusz Legowski, који је изнео смернице и правни оквир ЕК за усвајање
ИПАРД III програма.

На седници су представљени предлози измена Закона о пољопривреди и руралном развоју
што је покренуло дискусију међу члановима ИПАРД II Одбора за праћење. Са становишта
унапређења спровођења ИПАРД II програма, у наставку дискусије, највећа забринутост
чланова ИПАРД II Одбора за праћење односила се на раст цена грађевинског материјала и
опреме, као и на начин на који ће ова тема бити третирана у оквиру ИПАРД програма. Поред
тога, разматрано је како да консултантске куће, које имају добре резултате, на терену буду
препознате од стране ИПАРД корисника. 



Децембар 2019. Децембар 2020. Јун 2021.
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Остварени напредак у спровођењу ИПАРД II
програма
До средине јуна 2021. године остварена је исплата за укупно 362 ИПАРД пројекта, у укупном
износу од 20,1 милион ЕУР јавне подршке. У оквиру Мере 1 исплаћено је 332 пројекта (14,8
милиона ЕУР јавне подршке), док је у оквиру Мере 3 исплаћено 30 пројеката (5,3 милиона ЕУР
јавне подршке).

Највећи број поднетих захтева за Меру 1, према анализи регионалне распоређености поднетих
захтева, потиче из Региона Војводине, док Регион Шумадије и Западне Србије предњачи по
броју поднетих захтева у Мери 3 и Мери 7.

Највећи износ ИПАРД подршке за Меру 1 исплаћен је за инвестицију у бокс палете у подсектору
воћа у Западнобачком управном округу у оквиру Првог јавног позива у вредности од 617.691
ЕУР. Највреднија исплаћена инвестиција у оквиру Мере 3 односила се на изградњу и опремање
хладњаче и реализована је у Шумадијском управном округу, такође, у подсектору воћа, у
оквиру Другог јавног позива, са укупним исплаћеним износом од 915.100 ЕУР по захтеву.  

Исплаћена укупна јавна подршка (ЕУР) и стопа реализације подршке ЕУ (%)
Период: Децембар 2019 – Јун 2021. године

Исплаћена јавна подршка
(мил. ЕУР)

Стопа реализације
подршке ЕУ (%)

Формирано Одељење за управљање ИПАРД
програмом
Изменом Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (МПШВ) која је ступила на снагу 21. маја 2021. године,
послови управљања ИПАРД програмом издвојени су из надлежности
Сектора за рурални развој и прешли су у надлежност
новоформиране организационе јединице – Одељења за управљање
ИПАРД програмом.

Пoдршку oргaнизaциjи Осме седнице пружио је прojeкaт ИПА 2015: „Jaчaњe кaпaцитeтa зa
усклaђивaњe сa прaвним тeкoвинaмa EУ у oблaсти пoљоприврeдe, рурaлнoг рaзвoja,
бeзбeднoсти хрaнe, вeтeринaрскe и фитoсaнитaрнe пoлитикe”, кojи финaнсирa Eврoпскa униja.
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У оквиру Одељења за управљање ИПАРД програмом успостављене су четири групе: Група за
програмирање мера ИПАРД програма за унапређење конкурентности, руралне инфраструктуре
и LEADER приступа, Група за програмирање ИПАРД мера за унапређење квалитета живота у
руралним подручјима, Група за праћење, вредновање и извештавање о ИПАРД програму и
Група за техничку помоћ и промоцију ИПАРД програма. 
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Управљачко тело приводи крају израду ИПАРД III
програма. 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 септембар, док се његово усвајање
очекује у новембру 2021. године.

Израда ИПАРД III програма

Ово Одељење одговорно је директно министру пољопривреде, шумарства и водопривреде, што
доприноси брзини и квалитету доношења одлука. Издвајање Одељења за управљање ИПАРД
програмом не утиче на систем акредитованих институција, већ само указује на спремност
МПШВ да ојача сопствене капацитете за праћење и спровођење акредитованих мера ИПАРД
програма.
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Захваљујући финансијским средствима из ИПАРД фонда, породица Јокић, из Тополе, саградила
је савремну хладњачу на 4.000 квадратних метара. Хладњача је капацитета 2.500 тона, смештена
у селу Крћевац, као део породичне фирме Terra Optima, основане 2013. године. Ова значајна
инвестиција намењена је, пре свега, складиштењу јабука, али и другог воћа. У изградњу хладњаче
инвестирано је 215 милиона динара, а остварен је повраћај из ИПАРД фонда од 107 милиона
динара.

Пример доброг пројекта

Такође, за квалитетну припрему ИПАРД III програма
неопходно је ангажовање ex-ante евалуатора. С обзиром
на то да је позив за ангажовање ex-ante евалуатора
објављен 29. априла 2021. године и да је тренутно у фази
уговарања, очекује се да ће ex-ante евалуација ИПАРД III
програма започети у јулу ове године. Одржавање
комуникационог процеса са представницима Европке
комисије, као и са свим заинтересованим странама
континуирано се спроводи од почетка израде ИПАРД III
програма.
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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).

Једним кликом до информација из прве руке

Поред нове хладњаче налазе се воћњаци који се простиру на 104 хектара, од тога 60 хектара
заузимају савремени засади јабуке. Осим засада у Тополи, породица Јокић има засад у
Сокобањи, где користи најсавременију технологију гајења воћа, од наводњавања, противградне
заштите, до система против мраза. Такав ниво производње утицао је на квалитет пет сорти
јабука и пласирао их на тржиште Европске уније, Индије, Уједињених Емирата, Кувајта,
Малезије и Русије.

ИПАРД Управљачко тело, МПШВ
Булевар краља Александра 84,
11000 Београд, Србија @ipardnadlanu

ipardnadlanu

ipardnadlanu@minpolj.gov.rs
ПРИПРЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈА БИЛТЕНА:

www.minpolj.gov.rs

ПИШИТЕ НАМ:

ПРАТИТЕ НАС:
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ИМАТЕ ПИТАЊЕ ЗА НАС?
За одговор у најкраћем могућем року, обратите
нам се путем мејла  ipardnadlanu@minpolj.gov.rs
или Инстаграм и Фејсбук страница!
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Јокићи су прави пример да су административна процедура и услови које морају да испуне
подносиоци ИПАРД захтева јасно дефинисани и оствариви. Према речима Милоша Јокића,
власника компаније Terra Optima, хладњача je од великог значаја за будућу производњу, јер када
постоји простор за складиштење јабука, може да се бира тренутак кадa ће јабуке бити понуђене
домаћем тржишту. Такође, на овај начин могуће је испунити захтевне услове чувања воћа
намењеног извозу на европско и светско тржиште. Ово је уједно и шанса за трајно, а не само
сезонско запошљавање локалног становништва, с обзиром на то да је у хладњачи отворено и 35
радних места.

https://www.instagram.com/ipardnadlanu/
https://www.facebook.com/IPARD-na-dlanu-104622534439763/
https://www.instagram.com/ipardnadlanu/
http://www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/

