3.2. Прeрaдa меса - прихвaтљивe инвeстициje
Корисник мора испуњавати ветеринарско - санитарне услове за прераду меса у
складу са прописима којима се уређује ветеринарство.
Кланице са минималним дневним капацитетом клања за: 10 говеда или 50 свиња
или 50 оваца или 5.000 јединки живине:
• изградња објеката за клање/објеката за прераду меса;
• изградња објеката за замрзавање и складиштење меса (хладњаче);
• опрема за кланице и објекте за прераду меса;
• технологија и опрема за кланице и третман отпада и нуспроизвода;
• опрема за пријем, руковање и отпрему производа од меса;
• улагање у обновљиве изворе енергије (изградња постројења, инсталација и набавка
опремe), за сопствене потребе;
• IT хардвер и софтвер за праћење, контролу и управљање.

3.3. Прeрaдa воћа и поврћа - прихвaтљивe инвeстициje
Корисник мора бити уписан у Централни регистар објеката, у складу са законом који
уређује безбедност хране:
• изградња објеката и опрема за прераду воћа, поврћа (објекти за складиштење
сировина, прање/чишћење, сортирање, прераду, конзервирање, сушење, хлађење
укључујући ULO хладњаче, замрзавање, анализу готових производа, итд.), објеката за
складиштење амбалаже, адитива и готових производа, објеката за прање и чишћење;
• изградња постројења и опремање објеката за производњу електричне и топлотне
енргије из обновљивих извора првенствено за сопствене потребе;
• опрема и уређаји за пријем, прераду, паковање, обележавање, привремено
складиштење укључујући машине за пуњење, обележавање;
• инвестирање у успостављање система безбедности хране и система квалитета.
Минимални и максимални износ ИПАРД подстицаја:
За сектор прераде млека и маркетинг:
Минимално: 10.000 евра; Максимално: 2.000.000 евра
За сектор прераде меса и маркетинг:
Минимално: 10.000 евра; Максимално: 1.000.000 евра
За сектор прераде воћа и поврћа и маркетинг:
Минимално: 10.000 евра; Максимално: 1.000.000 евра
Укупан износ ИПАРД подстицаја у периоду спровођења ИПАРД програма по кориснику:
2.000.000 евра.

Захтеви за одобравање пројеката подносе се Управи за
аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070
Нови Београд.
Потенцијални корисници више информација могу
добити на интернет страницама:
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
www.minpolj.gov.rs
Пројекта "Подршка ИПАРД оперативној структури"
www.ipard2.eu
Управе за аграрна плаћања
www.uap.gov.rs
Контакт Пољопривредне саветодавне и стручне службе
Републике Србије и Пољопривредне саветодавне
служба АП Војводине
http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2017/11/Prilog-4-Ko
ntakti-PSSS-Srbije-i-PSS-AP-Vojvodine.pdf
Водич за кориснике за ИПАРД меру 1
http://uap.gov.rs/mera-1-investicije-u-fizicku-imovinu-polj
oprivrednih-gazdinstava/
Водич за кориснике за ИПАРД меру 3
http://uap.gov.rs/mera-3-investicije-u-fizicku-imovinu-u-v
ezi-sa-preradom-i-marketingom-poljoprivrednih-proizvod
a-i-proizvoda-ribarstva/
Инфо-центар Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде
011/260-79-60 или 011/260-79- 61
Контакт центар Управе за аграрна плаћања
011/30-20-100 или 011/30-20-101
Питања и одоговори: ipard.info@minpolj.gov.rs

Најава јавних позива од јунa до августa 2018. године
• Мера 1 - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
која укључује: изградњу објеката, куповину нове опреме, машина и
механизације као и тракторе. Предвиђени буџет - око 3 милијарде динара;
• Мера 3 - Инвестиције у физичку имовину у вези са прерадом и
маркетингом пољопривредних производа и производа рибарства
укључује: изградњу објеката и куповину нове опреме. Предвиђени буџет око 2,7 милијарде динара.

Садржај ове брошуре искључиво је одговорност пројекта “Подршкa ИПАРД
оперативној структури” и Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде и ни на који начин не одражава званичне ставове Европске уније.

Подршка ИПАРД оперативној структури
www.ipard2.eu
Пројекат спроводи конзорцијум:

ИПАРД програм
мере подршке руралном развоју
Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Пројекат
финансира
Европска унија

ИПАРД ПОДСТИЦАЈИ
ИПАРД II Програм Републике Србије 2014-2020 представља најзначајнији програм
претприступне подршке руралном развоју који је одобрен од свих чланица Европске Уније.
Главни циљ и сврха ИПАРД програма је да помогне пољопривредне произвођаче и
прерађиваче, као и становнике руралних подручја Републике Србије, да постепено
подижу своје капацитете и потенцијале како би се на прави начин, припремили за
испуњавање европских стандарда у области пољопривреде.
Одобрена бесповратна средства ЕУ за програмски период износе 175 милиона евра.
Република Србија обезбеђује додатних 55 милиона евра што укупно износи 230 милиона
евра бесповратних средстава за финансирање пољопривредне поризводње и прераде.

МЕРА 1 - Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава
Инвeстициje у примарну пољопривредну производњу за кориснике у сектору млeка,
мeса, вoћа и пoврћа и осталих усева (житарице и индустријско биље и то: шећерна
репа, соја, сунцокрет, уљана репица, уљана тиква, лан и конопља) које имају за циљ
пoвeћање кoнкурeнтнoсти и достизање стaндaрда.

Пољопривредна газдинства са више од 300 млечних крава на почетку инвестиције:
• изгрaдња и/или опремање објеката за складиштење стајњака и/или специфична
опрема и механизација за манипулацију и коришћење стајњака;
• изградња и опремање објеката за производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

1.2. Прoизвoдњa мeсa – прихвaтљивe инвeстициje
Пољопривредна газдинства која на крају реализоване инвестиције имају укупан
капацитет од 20 - 1.000 говеда и/или 150 - 1.000 оваца и/или коза и /или 30 - 400
крмача и/ или 100 - 10.000 товних свиња и/ или 4.000 - 50.000 бројлера по турнусу:
• изградња објеката и/или опремање објеката за:
• тов и смештај стоке;
• управљање отпадом и третман отпадних вода;
• складиштење и манипулацију стајњака;
• чување хране за стоку са пратећом опремом.
• Пољопривредна опрема, машине и механизација (укључујући и тракторе) за
примарну и допунску обраду земљишта, сетву, садњу, за припрему, транспорт и
складиштење сточне хране, манипулацију стајњаком;
• изградња и опремање објеката за производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

Прихвaтљиви кoрисници уписани у РПГ:
• физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
• предузетник;
• привредно друштво (микро, мало или средње правно лице);
• земљорадничка задруга.

Пољопривредна газдинства која на почетку инвестиције имају укупан капацитет сa
преко 1.000 говеда, оваца или коза/ преко 400 крмача и/или преко 10.000 товних
свиња/ преко 50.000 бројлерa по турнусу:
• изгрaдња и/или опремање објеката за складиштење стајњака и/или специфична
опрема и механизација за манипулацију и коришћење стајњака;
• изградња и опремање објеката за производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

Прихватљива пoдручja: Београдски регион, Регион Војводина, Регион Шумадије и
Западне Србије, Регион Јужне и Источне Србије.

1.3. Прoизвoдњa вoћa и пoврћa - прихватљиве инвестиције

Износ ИПАРД подстицаја: 60% укупних прихватљивих трошкова, односно, 65% за
младе пољопривреднике (лица млађа од 40 година на дан доношења одлуке о
одобравању пројекта) и 70% за инвестиције у планинским подручјима.

Пољопривредна газдинства која имају 2 - 20 ha јагодастог воћа и/или 5 - 100 ha другог воћа.
• Изградња и/или опремање:
• стакленика и пластеника и др. oбјеката за производњу воћа, поврћа, расадничку
производњу и производњу матичних засада;
• складишних капацитета, укључујући ULO хладњаче;
• система противградне заштите;
• система за наводњавање.
• Пољопривредна опрема, машине и механизација (укључујући и тракторе) за
примарну и допунску обраду земљишта, сетву, садњу, негу, наводњавање, бербу,
сортирање, паковање, итд;
• изградња и опремање објеката за производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

Додатних 10% ИПАРД подстицаја се може остварити за инвестиције у области
управљања отпадом (стајњаком).
Најкасније до коначне исплате инвестиције, цело газдинство мора да испуни
националне стандарде, а предмет инвестиције и стандарде ЕУ у области заштите
животне средине и добробити животиња.

1. 1. Прoизвoдњa млeкa – прихвaтљивe инвeстициje
Пољопривредна газдинства са 20 дo 300 млeчних крaвa на крају реализоване
инвестиције:
• изгрaдња и/или опремање објеката за:
• смештај музних крава и пратећих категорија говеда;
• мужу, хлађење и чување млека на газдинству;
• управљање отпадом и третман отпадних вода;
• складиштење и манипулацију стајњака;
• чување хране за стоку са пратећом опремом.
• Пољопривредна опрема, машине и механизација (укључујући и тракторе) за
примарну и допунску обраду земљишта, сетву, негу усева, за припрему, транспорт и
складиштење сточне хране, манипулацију стајњака;
• изградња и опремање објеката за производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

Пољопривредна газдинства са 0,5 - 5 ha заштићеног простора или 3 - 50 ha отвореног
простора за производњу поврћа на крају инвестиције, осим у случају складишних
објеката, где капацитети морају бити задовољени на почетку инвестиције.
• Изградња и/или опремање:
• стакленика и пластеника и др. oбјеката за производњу воћа, поврћа, расадничку
производњу и производњу матичних засада;
• складишних капацитета;
• система противградне заштите;
• система за наводњавање.
• Пољопривредна опрема, машине и механизација (укључујући и тракторе) за
примарну и допунску обраду земљишта, сетву, садњу, негу, наводњавање, бербу,
сортирање, паковање, итд;
• изградња и опремање објеката за производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

1.4. Производња осталих усева (житарице, уљарице, шећерна
репа) - прихватљиве инвестиције
Пољопривредна газдинства са 2 ha или више ha пољопривредног земљишта под
осталим усевима:
• изградња и опремање објеката за складиштење.
Пољопривредна газдинства од 2 ha до 50 ha пољопривредног земљишта под осталим усевима:
• набавка трактора.
Пољопривредна газдинства од 50 ha до 100 ha пољопривредног земљишта под
осталим усевима:
• пољопривредна опрема, машине и механизација (осим комбајна и трактора) за
примарну и допунску обраду земљишта, сетву, негу, транспорт, манипулацију.

Минимални и максимални износ ИПАРД подстицаја:
За секторе воћа, поврћа и осталих усева:
Mинимално: 5.000 евра; Максимално: 700.000 евра
За секторе млека и меса:
Минимално: 5.000 евра; Максимално: 1.000.000 евра
Укупан износ ИПАРД подстицаја у периоду спровођења ИПАРД програма по кориснику:
1.500.000 евра.

МЕРА 3 - Инвестиције у физичку имовину за прераду и
маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства
Прихвaтљиви кoрисници:
• предузетник;
• привредно друштво (микро, мало или средње правно лице);
• земљорадничка задруга.
Прихватљива пoдручja: Београдски регион, Регион Војводина, Регион Шумадије и
Западне Србије, Регион Јужне и Источне Србије.
Износ ИПАРД подстицаја: 50% укупних прихвaтљивих трoшкoвa, односно, максимално
60% за инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама.
Најкасније до коначне исплате инвестиције, корисник мора да испуни националне
стандарде, а предмет инвестиције и стандарде ЕУ у области заштите животне средине,
добробити животиња, јавног здравља и безбедности на раду.

3.1. Прeрaдa млека - прихвaтљивe инвeстициje
Корисник мора бити уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених
објеката у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.
Корисник мора имати утврђен дневни капацитет објекта за прераду млека од 3.000 100.000 литара:
• изградња и опремање објеката за прераду млека и млечних производа;
• изградња и опремање сабирних центара за млеко и постројења за прераду млека;
• опрема за складиштење, хлађење и специјализована опрема за превоз млека;
• опрема и технологија за унапређење и контролу квалитета и хигијене, укључујући
једноставну опрему за анализу кавалитета млека;
• инвестиције за успостављање система безбедности хране;
• IT хардвер и софтвер за регистар млека и праћење, контролу и управљање
производњом и прерадом;
• улагање у технологије за уштеду енергије, заштиту животне средине, опрему и
постројења за прераду отпада и међупроизвода и уклањање отпада;
• специјализована возила за превоз млека.

