
ИНФОРМАЦИЈА О ИПАРД ПРОГРАМУ 

 

ИПАРД II програм је Инструмент за претприступну помоћ у области руралног 

развоја за програмски период 2014. до 2020. ИПАРД II програм, који је Европска комисија 

усвојила у јануару 2015. године, обезбеђује бесповратна средства за српске 

пољопривреднике у висини од око 230 милиона евра. Средства су намењена унапређењу 

конкурентности пољопривредних и прерађивачких капацитета и унапређењу безбедности 

хране у Србији, а све у циљу усаглашавања пољопривреде Србије са стандардима Европске 

уније. Сва средства се троше по принципу н+3, тако да средства из једне године могу да се 

троше у трогодишњем периоду. 

 

Према најавама, примена ИПАРД програма треба да почне на јесен 2017. године, 

одмах након припреме јавног сектора за спровођење програма. Програм се реализује преко 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Управе за аграрна плаћања.     

 Сектори за инвестирање су сектор млека, меса, воћа и поврћа и ратарства. Мере ће 

подржати инвестиције у изградњу и/ или у реконструкцију објеката, као и набавку нове 

механизације, опреме и нових технологија.  

 

У 2017 години се очекује да ће бити актуелни позиви за следеће мере: 

МЕРА 1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, са 

укупним буџетом од око 10 милиона  евра, од чега је 20% средстава је намењено куповини 

трактора. Минимални и максимални износ подстицаја по секторима је следећи: 

 

За воће, поврће и остале усеве:  

мин. 5.000 €, макс. 700.000 €; 

За сектор млека, меса, усева и индустријског биља: 

 мин. 5.000€, макс 1.000.000 €. 

 

Корисник може добити подршку од максимално 1,5 милиона евра у току 

програмског периода 2014-2020 година. 

 

МЕРА 3: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетина 

пољопривредних производа и производа рибарства, са укупним буџетом од око 8 

милиона  евра. Минимални и максимални износ подстицаја по секторима је следећи: 

 

Прерада млека (мин 10.000 €; макс 2.000 .000 €); 

Прерада меса (мин 20.000 €; макс 1 000 000 €); 

Прерада воћа и поврћа (мин 10.000 €; макс 1 000.000 €). 

 

Корисник не може да прими више од 2 милиона евра подстицаја у периоду 2014-

2020. 

Висина подстицаја је дефинисана за сваку меру а оквирно се креће од 50 до 70% од 

вредности инвестиције. Подстицаји се дају по принципу рефундације тј. корисник прво 



треба да инвестира и реализује инвестицију па након тога добија новац (према претходно 

потписаном уговору са Управом за аграрна плаћања).  

 

Крајњи корисници су регистрована  пољопривредна газдинства, било да су физичка 

или правна лица (задруге, микро, мала и средња предузећа), способна за спровођење и 

финансирање инвестиције. 

 

Сви они који нису обухваћени ИПАРД програмом ће моћи да користе домаћа 

средства подршке као и до сада, у нади да ће брзо достићи минималну производњу 

неопходну да постану ИПАРД корисници. 

 

 

 


