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У ОВОМ БРОЈУ ЧИТАЋЕТЕ:
ОБЈАВЉЕН ЧЕТВРТИ ЈАВНИ
ПОЗИВ ЗА МЕРУ 3

ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА ЗА
МЕРУ 3
ОДРЖАНЕ ИПАРД РАДИОНИЦЕ
ЕX-ANTE ЕВАЛУАЦИЈА ИПАРД
III ПРОГРАМА
КОНФЕРЕНЦИЈА „ИПАРД III
ПРОГРАМ - ШТА ТУ ИМА ЗА
МЕНЕ?”
ПРИМЕР ДОБРОГ ПРОЈЕКТА

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 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 овде. 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.

Измена Правилника за Меру 3
Измена Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде
и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства („Службени гласник РС”, бр. 84/17,
23/18, 98/18, 82/19 и 74/21) уследила је након Четврте измене ИПАРД II програма, а на иницијативу
потенцијалних ИПАРД корисника. Ова измена имала је за циљ првенствено отклањање уочених
недостатака током спровођења јавних позива у претходном периоду, као и прецизније дефинисање
постојећих критеријума.
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Значајна измена Правилника односи се на могућност реализације већ започете изградње
објекта. На овај начин, потенцијалним корисницима омогућено је да кроз ИПАРД програм
остваре подршку и инвестирају у завршетак претходно започете изградње објекта, која из
оправданих разлога (нпр. недостатак средстава) није могла бити завршена. Подносилац захтева
је у обавези да достави привремену ситуацију са грађевинском књигом за изведене радове или
налаз овлашћеног судског вештака грађевинске струке, који садржи податке о утрошку радова
и материјала за изведене радове. Важна измена овог Правилника односи се и на додатно
појашњење термина реализација инвестиције.
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.

Консултативне радионице за ИПАРД Меру 4
ИПАРД Управљачко тело одржало је две консултативне радионице на тему „Програмирање
ИПАРД Мере 4 - Агро-еколошко-климатске мере и мера органске производње”, у циљу
припреме ИПАРД III програма. Прва радионица одржана је 20. јула 2021. године, за
представнике

ИПАРД

aгенције,

релевантних

организационих

јединица

Министарства

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства заштите животне средине и
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду. Учесници су својим
сугестијама и повратним информацијама дали допринос програмирању мере, посебно у делу
који се односи на опште и специфичне критеријуме прихватљивости.
На другој радионици, која је одржана 22. јула 2021. године, учествовало је више од 30
представника релевантних факултета, института, организација за заштиту животне средине и
произвођачких организација. Циљ радионице био је представљање нацрта Мере 4 и њених
циљева, као и добијање повратних информација од свих заинтересованих страна о кључним
карактеристикама мере, предложеним операцијама и начину њеног спровођења, како би се
осигурала ефикасност и ефективност мере. Према типу предложених операција формиране су
радне групе, и то: Група 1 - примена плодореда на обрадивим површинама; Група 2/3 –
међуредно затрављивање и механичко уклањање корова у вишегодишњим засадима; Група 4 –
успостављање цветних трака и Група 5 – одрживо управање ливадама и пашњацима. Учесници
радионице су кроз интерактивни рад у наведеним групама представили главне изазове за
спровођење ове мере и дали предлоге могућих решења за њихово превазилажење.
Пoдршку oргaнизaциjи радионица 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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Радионица за Меру 6 – Инвестиције у руралну
јавну инфраструктуру
ИПАРД Управљачко тело интензивно ради на припреми ИПАРД III програма Републике Србије
за нови програмски период 2021-2027. године, а новину у односу на ИПАРД II програм
представља увођење Мере 6 – Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру. У сврху припреме
ове мере, од стране независних експерата, а у сарадњи са Сталном конференцијом градова и
општина, спроведена је Анализа капацитета ЈЛС. Поред тога, у циљу јачања административних
капацитета и преношења искустава у спровођењу Мере 6, 23. јула 2021. године организована је
радионица за Меру 6 за запослене у ИПАРД агенцији и ИПАРД Управљачком телу. Такође,
одржан је састанак са представницима Покрајинског секретаријата за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (Покрајински секретаријат) на коме је
дискутовано о Мери 6 у оквиру ИПАРД III програма, као и о спроведеној анализи потреба ЈЛС
за инфраструктурним пројектима на подручју АП Војводине. Покрајински секретаријат исказао
је жељу за даљом сарадњом са Управљачким телом и предложио активности за додатну
подршку у спровођењу Мере 6.

Отпочео циклус радионица за Меру 3
ИПАРД Управљачко тело и ИПАРД агенција су, у сарадњи са Привредном комором Србије,
покренули циклус радионица у форми округлих столова како би се привредницима
приближиле могућности које пружа ИПАРД Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину које се
тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства кроз подстицаје
за инвестиције у модернизацију прерађивачких капацитета у сектору млека, меса, воћа и
поврћа, грожђа и јаја.
Како би се представила Четврта измена Правилника и
најавио Четврти јавни позив за Меру 3, први разговори са
привредницима одржани су 9. и 10. августа 2021. године у
Новом

Саду

и

Крушевцу.

Током

округлих

столова,

потенцијалним корисницима су дати одговори који су се, у
највећој мери, односили на динамику расписивања јавних
позива, прихватљиве инвестиције, дужину процеса обраде
захтева, инвестиције у изградњу објеката на земљишту које
је у закупу, припрему техничке документације, као и на
процедуру

у

вези

са

изменом

пројекта.

Одржавање

наредних радионица планирано је за септембар.
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С обзиром на то да је у току спровођење консултативног процеса са заинтересованим
странама, на радионицама је представљен и нацрт ИПАРД III програма Републике Србије за
период 2021-2027. године, као и предлог будуће ИПАРД Мере 3. Учесници су имали прилику да
током радионица изнесу своје мишљење и сугестије. Спровођење консултативног процеса
пружиће увид у ставове заинтересованих страна, како би се на основу добијених информација
могли

додатно

дефинисати

правци

и

смернице

будуће

подршке

пољопривредним

произвођачима и прерађивачима у Републици Србији.

Одржана ИПАРД информативна радионица за
консултанте
ИПАРД информативна радионица за консултанте одржана је 12. августа 2021. године.
Радионици су присуствовали представници ИПАРД Управљачког тела, ИПАРД агенције и
заинтересована привредна друштва и предузетници, који се баве пружањем консултантских
услуга, израдом пословних/бизнис планова, пројеката и техничке документације.
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. На
радионици је, кроз online укључење и максимално
дозвољени број присутних у сали, учествовало око 70
представника консултантских кућа. Сви учесници су
имали прилику да поставе питања, а она су се у
највећој

мери

односила

на

наставак

започете

изградње објекта, техничку документацију, као и
почетак примене авансног плаћања.

Еx-ante евалуација ИПАРД III програма
Kвалитетна припрема ИПАРД III програма обухвата претходно (ex-ante) вредновање ИПАРД III
програма које има за циљ процену средњорочних и дугорочних потреба у области
пољопривреде и руралног развоја, оптимизацију расподеле буџетских средстава, побољшање
квалитета програма и квантификацију програмских циљева и резултата које треба остварити.

Путем спроведеног поступка јавне набавке у оквиру
„Пројекта за јачање капацитета пољопривредног
сектора за доношење политика на основу података”,
који

имплементира

Светска

банка,

а

који

је

финансиран од стране Владе Јапана, ангажован је
независни
претходног

евалуатор
вредновања

за

реализацију
ИПАРД

III

услуге
програма

Републике Србије.
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На првом састанку одржаном између ИПАРД Управљачког тела и ангажованог евалуатора
усаглашен је детаљан план активности. Почетни извештај са планираним активностима и
разрађеном методологијом евалуатор је доставио ИПАРД Управљачком телу 16. јула 2021.
године. Током августа одржано је 11 састанака евалутора са заинтересованим странама у сврху
процене обима њихове укључености у процес израде ИПАРД III програма. Нацрт коначног
извештаја о претходном вредновању ИПАРД III програма очекује се половином септембра.

Конференција „ИПАРД III програм - шта ту има
за мене?”
У оквиру 88. Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду и АГРИ кампање Делегације
ЕУ у Србији, 22. септембра 2021. године, у Конгресном центру „Мастер”, биће одржана
конференција на тему „ИПАРД III програм - шта ту има за мене?”. Конференција има за циљ
подизање свести јавности о помоћи Европске уније у областима пројеката које финансира ЕУ,
а у сврху јачања капацитета надлежних тела Републике Србије у области пољопривреде,
руралног развоја, безбедности хране, ветеринарске и фитосанитарне политике. Посетиоцима
сајма ће бити представљене успешне приче о ИПАРД II подршци и нови ИПАРД III програм.
Конференцију ће подржати пројекат техничке помоћи ЕУ „Jачање капацитета за усклађивање
са правним тековинама ЕУ у области пољопривреде, руралног развоја, безбедности хране,
ветеринарске и фитосанитарне политике”.

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 производа и постизању ефикасности коришћења енергетских и других
ресурса.
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„Одлучили смо се за најчистију енергију сунца, јер се највећи део наше активности одвија у периоду
године који обилује сунчаним данима. У овом тренутку 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 на пољу производње, откупа, складиштења и продаје свежег и смрзнутог воћа у Западној
Србији.

АБД-ПРОМ више од 20 година представља тачку 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 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 подношење захтева за
одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и
маркетинга пољопривредних производа и производа рибарствa 2019. године и у наредном периоду
очекује поврат уложених средстава.

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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