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ИПАРД
III
програм
Републике
Србије
за
период 2021-2027. године
ИПАРД Управљачко тело припремило је ИПАРД III
програм Републике Србије за период 2021–2027. године,
који је достављен Европској комисији (ЕК) на усвајање
16. новембра 2021. године.
У циљу квалитетне припреме ИПАРД III програма,
током 2019. и 2020. године, спроведене су секторске
анализе како би се идентификовало стање и потребе у
области пољопривреде у приоритетним секторима
улагања, а то су: сектори производње и прераде меса,
млека, воћа, поврћа, житарица и индустријских усева,
као и сектор рибарства. Такође, спроведене су и
анaлизе које се односе на финaнсиjске инструмeнте,
кaпaцитeте јединица локалне самоуправе у области
руралне јавне инфраструктуре, као и утицаја Зелене
агенде (Green Deal) Европске уније на Републику
Србију. За потребе израде ИПАРД III програма одржан
је и консултативни процес са свим заинтересованим
странама, који је имао за циљ прикупљање различитих
мишљења и искустава и дефинисање смерница будуће
ИПАРД подршке. Сви релевантни предлози добијени
током консултативног процеса, као и препоруке exante евалуације укључени су у ИПАРД III програм.

Индикативни финансијски допринос ЕУ за ИПАРД III програм износи 288 милиона евра. Крајњи циљ
ових улагања јесте, пре свега, достизање европских стандарда у области хигијене, безбедности
хране, добробити животиња и заштите животне средине, али и оснаживање пољопривредника за
пласман производа на тржиште ЕУ, као и припрема за коришћење европских фондова који ће
домаћим пољопривредницима и прерађивачима бити доступни ступањем у чланство EУ.
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План наредних корака

Усвојен Закон о измени и допуни Закона о
пољопривреди и руралном развоју
Закон о измени и допуни Закона о пољопривреди и руралном развоју објављен је 30. новембра
2021. године („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 - др. закон, 101/16, 67/21 - др. закон и
114/21). Разлози за доношење овог Закона огледају се, пре свега, у потреби испуњeњa захтева
из одредби Сeктoрскoг спoрaзумa између Владе РС и ЕК о механизмима примене финансијске
помоћи Уније Републици Србији у оквиру ИПАРД програма и неопходности унапређења
ефикасности у обради захтева, као и да се потенцијалним корисницима олакша приступ
ИПАРД фонду.

Увођење

авансног

плаћања,

заједно

са

повољним комерцијалним
банкарским

кредитима,

представља

значајну

олакшицу за реализацију
ИПАРД

високовредних

инвестиција.
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Најважнија измена настала доношењем Закона односи се на могућност исплате аванса
ИПАРД корисницима у висини до 50% одобреног износа ИПАРД подстицаја, уз достављање
банкарске гаранције која одговара износу од 110% захтеваног износа авансне исплате. На тај
начин, ИПАРД корисницима ће, након доношења Решења о одобрењу пројекта, бити омогућено
да обезбеде значајан део финансијских средстава за реализацију планиране инвестиције, док
ће

истовремено

коришћење

авансног

плаћања

утицати

на

пoбoљшaњe

aпсoрпциje

финансијског дoпринoсa EУ и смањење ризика од повраћаја средстава ЕУ.
У циљу избегавања лоше праксе подношења „празних/непотпуних захтева” од стране ИПАРД
корисника, што продужава време обраде захтева, изменом Закона о пољопривреди и руралном
развоју прописана је обавезна документација коју ИПАРД корисник подноси приликом
подношења Захтева за одобравање пројекта за инвестиционе мере у склопу ИПАРД програма.
Сходно томе, без разматрања ће се одбацивати Захтеви за одобравање пројекта уколико не
садрже:
уредно попуњен образац захтева,
уредне понуде за набавку предметне инвестиције,
пословни план и
попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на
годину у којој се подноси захтев.
Одредбама Закона дефинисано је и поступање по Захтеву за одобравање пројекта који
није правно-формално исправан, те као такав захтева исправку, односно допуну. У том
случају, захтев се може допунити највише једном, а рок за допуну захтева је од најмање
осам до највише 20 дана.

Важна новина, коју измена Закона о пољопривреди
и руралном развоју доноси за ИПАРД кориснике,
односи

се

на

могућност

само

једне

измене

одобреног пројекта у поступку за остваривање
права на ИПАРД подстицаје.

Такође, важан предуслов за акредитацију Мере 5: Спровођење локалних стратегија руралног
развоја - LEADER приступ у склопу ИПАРД III програма омогућен је изменом Закона, чиме је
створен правни основ за спровођење ове Мере, на начин како је прописала ЕУ. Сходно томе,
статус ЛАГ стиче удружење, регистровано у складу са прописима којима се регулише правни
положај удружења, а на одређеној територији у РС која обухвата рурална подручја, чији су
оснивачи или чланови домаћа и страна физичка и правна лица и ЈЛС. Овако основано удружење
као обавезне органе управљања има скупштину, управни одбор и заступника, чији су обавезни
циљеви прописани законом и коме је одобрена Локална стратегија руралног развоја (ЛСРР).
Према одредбама закона, ЛСРР јесте плански документ који је за одређену територију израдила
ЛАГ за програмски период ИПАРД програма и која је одобрена од стране УАП.
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ИПАРД План позива за 2022. годину
Индикативни план позива за ИПАРД подстицаје у 2022. години објављен је средином децембра
2021. године, којим је предвиђено расписивање два Јавна позива у укупном износу од
1.381.438.083,25 РСД (11.748.780,73 ЕУР).

Расписивање Седмог јавног позива за ИПАРД Меру 1 – Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава планирано је за прву половину фебруара 2022. године, уз
предвиђен буџет од 1,3 милијарде РСД (око 11,06 милиона ЕУР). Јавни позив ће бити отворен до
краја марта 2022. године. У оквиру овог позива биће прихватљиве само инвестиције у набавку
новог трактора који припада категорији STAGE V, који испуњава услове у области заштите
животне средине уређене прописима ЕУ у овој области.
Позив за ИПАРД Меру 9 - Техничка помоћ,
која има за циљ да пружи подршку ИПАРД
Управљачком телу у спровођењу, праћењу,
вредновању

ИПАРД

програма

и

јачању

капацитета, биће отворен током целе 2022.
године. Планирани буџет за 2022. годину за
ИПАРД Меру 9 износи 81,15 милиона РСД
(око 690 хиљада ЕУР).

Индикативни план позива је доступан на
сајту Управе за аграрна плаћања, као и на
сајту
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде, а који можете
преузети овде.
4

ИПАРД на длану

Број 13 - Нов/Дец 2021

Млади
пољопривредници
пољопривреде

–

будућност

Регионална конференција за младе пољопривреднике одржана је 7. децембра 2021. године у
Сремској Митровици, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
и пројекта ЕУ: „Јачање капацитета за усаглашавање са правним тековинама ЕУ у области
пољопривреде,

руралног

развоја,

безбедности

хране,

ветеринарске

и

фитосанитарне

политике”, а уз подршку локалне самоуправе Сремске Митровице.
Циљ Регионалне конференције био је информисање и едукација младих пољопривредника о
могућностима коришћења претприступног фонда ЕУ намењеног руралном развоју – ИПАРД,
националних подстицајних мера, као и мера подршке ЕУ за државе чланице. Током панел
дискусије корисници ИПАРД средстава нагласили су да сам процес пријаве, иако делује
сложено, није неостварив, а да је корист од добијених средстава вишеструка. „Свакоме бих
препоручила да се пријави за средства из ИПАРД фондова и ја ћу то свакако опет учинити”,
рекла је Марина Вуловић, која је уз помоћ ИПАРД средстава купила нови трактор.

Закључак Регоналне конференције за младе пољопривреднике је да се настави са пружањем
подршке

кроз

спровођење

мера

које

директно

подстичу

покретање

пољопривредних

активности, укључујући и мере за финансирање пројеката руралне инфраструктуре како би се
одговорило на изазове и обезбедио одрживи развој пољопривредне производње, давањем
посебног значаја младим пољопривредницима.
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Пример доброг пројекта
Породична компанија Z.A. Fruit oснована је 2000. године у
Коцељиви. Примарна делатност компаније је откуп, замрзавање,
прерада и извоз смрзнутог воћа, првенствено малине, купине,
јагоде, вишње и шљиве. У свом саставу Z.A. Fruit има две
фабрике, лоциране у најзначајнијим воћарским крајевима Србије
– Коцељеви и Котражи, које карактеришу добар географски
положај и повољни климатски услови за гајење воћа.
Компанија Z.A. Fruit преради око 10.000 тона воћа годишње, што
је убраја у највеће прерађиваче и извознике замрзнутог воћа у
Србији. Z.A. Fruit налази се на листи свих већих купаца Европске
уније, а део асортимана извози и у Америку. Како би одговорили
строгим захтевима тржишта, стандардима квалитета и
безбедности производа и услуга, компанија константно ради на
унапређењу процеса производње кроз набавку нове и савремене
опреме.
Менаџер производње, г. Драган Матић, представио је искуства у остваривању права на ИПАРД
подршку у оквиру Другог јавног позива за Меру 3 - Инвестиције у физичку имовину које се тичу
прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства.
„Набавком машине за сортирање кроз Меру 3, остварили смо вишеструку добит. Квалитет наших
производа подигли смо на висок ниво, повећали смо капацитет производње и остварили значајну
уштеду захваљујући поврату уложених финансијских средстава. Приликом обиласка наших
производних погона, купци реагују позитивно на опрему купљену уз подршку ИПАРД фонда”, рекао
је Матић и нагласио да сама процедура није била компликована и да су уз помоћ изабране
консултантске куће успешно припремили пројектну документацију. Позитивно искуство у
коришћењу ИПАРД фонда, допринело је да компанија планира да конкурише за ИПАРД подстицаје и
на наредним јавним позивима.

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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