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КПНКУРИСАОЕ И ППСТУПАК ПДПБРАВАОА ИПАРД ИНВЕСТИЦИЈЕ

Ппшетак кприщћеоа ИПАРД средстава у Републици Србији биће знашајан за ппљппривредну
прпизвпдоу у Србији из најмаое два разлпга. Првп, ЕУ фпндпви намеоени ппљппривреди
ппвећаће се за некпликп десетина прпцената, а средства намеоена руралнпм развпју и дп
некпликп пута. Тиме се средства намеоена инвестиципнпј ппдрщци знашајнп увећавају и
ппдстише се развпј ппљппривреде и оена припрема за пзбиљну утакмицу на јединственпм
тржищту ЕУ. Другп, тп ће бити тренутак кпјим Србија трасира пут ка Заједнишкпј
ппљппривреднпј пплитици ЕУ и птвара врата мнпгп знашајнијим средствима (и дп милијарде
евра). Управп збпг тпга неппхпднп је припремити све предуслпве за интензивнп кприщћеое
ИПАРД фпнда, укљушујући и ппвећаое дпступнпсти нпвца ппљппривреднпм сектпру крпз
ппдрщку кредитним активнпстима, усппстављаое гаранцијскпг фпнда за ппљппривреду, итд.
Међутим, не треба забправити да су ИПАРД средства намеоена пре свега усппстављану
институципналних структура и оихпвпм свпјеврснпм тренингу за кприщћеое мнпгп знашајнијих
средстава ЕУ из фпндпва Заједнишке ппљппривредне пплитике ЕУ (ЗПП), али и увпђеоу мнпгп
стрпжих правила кпјих мпрају да се придржавају пптенцијални кприсници средстава. Збпг тпга
је најзнашајнији циљ свих земаља кандидата да ппвећају пптрпщоу ИПАРД средстава на
максимум какп би се квалификпвали за већа средства из фпндпва ЗПП ппсле уласка у
пунпправнп шланствп ЕУ. Такпђе, мера успеха кприщћеоа ИПАРД фпндпва биће пдређена
мерпм успеха у усппстављаоу ефикасних и прганизпваних институција кпје ће пбављати
имплементацију ИПАРД-а, па је збпг тпга неппхпднп ппсветити већу пажоу изградои и јашаоу
институција.
Највеће вреднпсти кпје ИПАРД дпнпси у наципналне системе ппдрщке ппљппривреди су
предвидљивпст и транспарентнпст исплате средстава. Какп ппдрщка ппљппривреднпј
прпизвпдои сваке земље зависи пд прпцента раста БДП-а и ппщтег напретка наципналне
екпнпмије, такп се и ппљппривредни бучет мпдификује у складу са тренутним пкплнпстима.
За разлику пд наципналних средстава кпје се најшещће пдређују гпдищое и где је највећи
прпблем кпнзистентнпст ппдрщке, у слушају ИПАРД средстава, бучет се пдређује
седмпгпдишое, у рпку бучетскпг перипда ЕУ. Тп знаши да се изнпс средстава и фпрма ппдрщке
гптпвп никакп или врлп малп меоају, щтп пмпгућава кприсницима дугпгпдищое планираое.
Када се на тп дпда и висина инвестиципне ппдрщке, кпја мпже да буде знатна пп ппјединим
мерама, извеснпст и предвидивпст је вище негп неппхпдна.
Првп, неппхпднп је пбезбедити пун изнпс нпвца пптребнпг за реализацију инвестиције. Тп
знаши да крајои кприсник мпра на банкпвнпм рашуну да има средства пптребна за реализацију
шитаве инвестиције. Када је спреман за инвестицију, пн кпнкурище на пбјављени кпнкурс
ИПАРД агенције. У пвпј фази пн је дужан да дпстави сву пптребну дпкументацију кпја се пд
оега тражи какп би уппщте ущап у прпцес пдпбраваоа прпјекта. Тп су, најшещће, разни дпкази
п праву свпјине или закупа над земљпм, дпкази идентитета, упис у Регистар ппљппривредних
газдинстава и слишнп, углавнпм идентишнп кап и за наципналне мере. Међутим, псим пве
ппщте дпкументације, пптенцијални кприсник је пбавезан да дпстави и специфишну
дпкументацију, кап щтп је бизнис план, кпји, у слушају изградое и рекпнструкције пбјекта, мпра

да садржи и прецизан списак радпва, тј. главни и идејни прпјекат, дпказ п ппщтпваоу
минимума наципналних стандарда кпји се пднпсе на здравствену защтиту живптиоа, здравље
људи, здравље биљака, безбеднпст на раду, све у зависнпсти пд врсте инвестиције.
Тек ппсле дпстављаоа свих пптребних дпкумената, пптенцијални кприсник улази у прпцес
пдпбраваоа прпјекта. Вепма важнп је наппменути да инвестиција не сме бити заппшета пре
негп щтп је прпјекат пдпбрен. Ппщтп се прпјекат пдпбри, кприсник мпже заппшети инвестицију,
али не сме пдступати пд свпг прпјекта кпји је прилпжип приликпм кпнкурисаоа. Свака, па и
најмаоа прпмена, биће предмет пдпбраваоа ИПАРД агенције, у супрптнпм пптенцијални
кприсник мпже бити пдбијен. Ппсле пдпбреоа прпјекта, кприсник ИПАРД средстава ступа у
угпвпрни пднпс са ИПАРД агенцијпм, где се јаснп пдређују права и пбавезе пбе стране,
укљушујући и правп на жалбу кприсника у слушајевима када сматра да су му угрпжена права. Са
друге стране, кприсник је дужан да се придржава пдпбренпг прпјекта и у тпку перипда трајаоа
инвестиције прихвата кпнтрпле кпје му щаље ИПАРД агенција какп би били прпверени навпди
прпјекта, радпви или ппщтпваое трајаоа инвестиције пд пет гпдина. Вепма знашајнп је и да
свака инвестиција има минимални рпк трајаоа, а тп је пет гпдина. Тп знаши да је кприсник
дужан да, у тпм временскпм перипду, пдржи инвестицију (не сме да птуђи пбјекат, да му
прпмени намену, нити да птуђи мащине), а са друге стране мпра да дпстигне стандарде ЕУ, у
зависнпсти пд врсте инвестиције. У супрптнпм, кприсник је дужан да врати сва средства.
Ппщтп је прпјекат пдпбрен, кприсник ппшиое са инвестиципним активнпстима, према
пдпбренпм прпјекту. У зависнпсти пд прганизације ИПАРД агенције, пн мпже, у пдређенпм
рпку или самп у тпку трајаоа кпнкурса (пвај кпнкурс разлишит је пд кпнкурса за пдпбраваое
прпјекта), да пбави рефундацију утрпщених средстава у изнпсу пд 50 пдстп вреднпсти
инвестиције (или у ппјединим слушајевима, и 55, 60 пдстп, итд.). Он, тпм приликпм, ппднпси
све рашуне, дпказе п уплати средстава, и другп, шиме дпказује пбављену трансакцију. Најшещће
ће рефундација средстава бити пбављена једнпм, за сва инвестирана средства, али се кпд
захтевнијих инвестиција мпже десити фазнп инвестираое, па самим тим и ппвраћај средстава
мпже бити у вище фаза. У слушају куппвине мащина ппстпји пгранишеое кпје се пднпси на
земљу ппрекла. Тп мпгу бити самп мащине кпје су ппреклпм из ЕУ или земаља у ппсебнпм
статусу ЕУ (земље кандидати, пптенцијални кандидати, земље ЕЕА и земље у пквиру Еврппске
пплитике суседства).
Прихватљиве земље ппрекла за жељена средства су : Аустрија,Белгија, Бугарска, Чещка
Република, Хрватска, Кипар, Данска, Естпнија, Финска,Француска, Немашка, Гршка, Мађарска,
Ирска, Италија, Летпнија, Литванија,Луксембург, Малта, Хпландија, Ппљска, Ппртугалија,
Румунија, Слпвашка, Слпвенија,Шпанија, Шведска, Велика Британија, Албанија, Бпсна и
Херцегпвина,Црна Гпра,Србија, Турска, бивща Југпслпвенска Република Македпнија, Исланд,
Лихтенщтајн,Нпрвещка, Алжир, Јерменија, Азербејчан, Белпрусија, Египат, Грузија, Израел,
Јпрдан,Либан, Либија, Мплдавија, Марпкп, Сирија, Тунис, Украјина и Палестина.
Кпнтрпла кприсника је вищеструка. Она/пн ће првп бити прпверен у фази пдпбраваоа
кприсника да ли је заппшеп инвестицију/купип ппрему за кпју кпнкурище. Тп је такпзвана
„нулта кпнтрпла". У слушају да је већ заппшеп инвестицију, оегпв захтев за пствариваое права
над ИПАРД средствима биће пдбијен.

Друга кпнтрпла се пдвија пре исплате средстава, а циљ је да се утврди да ли је инвестиција
пбављена у складу са предлпженим прпјектпм. Укпликп тп није слушај, захтев за ппвраћај
средстава биће пдбијен.
Ппследоа кпнтрпла пбавља се ппсле реализпване инвестиције и ппсле исплаћених средстава
кприснику. Тп је ex-post кпнтрпла, кпја има за циљ утврђиваое да ли је инвестиција пдржана и
да ли су дпстигнути стандарди ЕУ на крају инвестиције. Кпнтрпле мпгу бити и ванредне у
зависнпсти пд пкплнпсти (превара, нерегуларнпст, итд.). Кприсник је дужан да шува сву
дпкументацију пд тренутка склапаоа угпвпра дп тренутка истека пет гпдина пд реализпване
инвестиције.
мр Младен Павлпвић

ДИВЉИ СИРАК (Sorghum halepense(L.) Pers.)
КАО НАЈЧЕШЋИ ПРАТИЛАЦ УСЕВА

ПОРЕКЛО:
Дивљи сирак је вишегодишња коровска биљка пореклом из Мале Азије, унета још у
праисторијско доба, а данас потпуно одомаћена на просторима Медитерана, Кавказа,
Индије, Средње и Северне Америке. Припада врстама које се развијају на стаништима
која су под утицајем човека због чега је добио и назив антропогени коров.
Масовније присуство је на нашим просторима забележено 1969. године пре свега у
Војводини, Мачви и Поморављу. Од 1994. године, уочава се изузетна експанзија ове
коровске врсте у свим пољопривредним регионима Србије. Око 72% укупно
прегледаних површина током 1994/95. године је било закоровљено овом врстом.
Интензитет закоровљености и то јак се бележи у 15% усева соје, 30% шецерне репе,
45% сунцокрета, а кукурурза чак 79%. И онда је зазвонило за узбуну. Данас је
распрострањен на свим подручјима гајења ратарских култура у Србији, а развила се и
резистентност на сулфонилуреа хербициде.

РАЗМНОЖАВАЊЕ:
1) Семеном (полни начин) и вегетативним, односно из ризома (бесполни начин). Семе
се образује у метлицама и што је још значајније сазрева неравномерно па је осипање
семена из метлица дуготрајније. Једна метлица садржи око 300 до 320 семенки, а у
зависности од броја метлица, једна биљка да и 8000 до 12000 семенки годишње.
Клијавост семена је највећа у првој години и креће се око 26%. Семе може да мирује у
земљишту и до 20 година, а најважнији еколошки фактор који условљава клијање
семена је температура земљишта.

2) Вегетативно размножавање врши се помоћу ризома. Величина резница ризома,
дужина и дебљина имају превасходни утицај на интензитет ожиљавања и регенарацију.
Резнице дужине 5 до 6 цм, са најмање три жива пупољка имају најбоље потенцијале за
ожиљавање. Оваква резница током једне вегетације продукује ризом дужине и до 2 м.
Старији ризоми образују пупољке на дужини од 2,5 цм, а млади и на 5 цм. Па се тако на
1 ха у једној години може образовати и до 12 милиона пупољака. А тек онда изданци,
лисна маса, метлица, па семе, ризом и тако стално у круг. Коровске биљке наносе штете
гајеној биљци у Европи на нивоу од 15,7%. Неблаговремено сузбијање корова смањује
принос кукуруза 10 до 20%, соје 23 до 30%, сунцокрета 13 до 30%, а код шецерне репе
24 до 26%. Уколико је дивљи сирак присутан у коровској флори кукуруза смањење
приноса износи 25 до 75% у зависности од интензитета закоровљености.
СУЗБИЈАЊЕ: У борби против ове коровске врсте најбољи резултати се постижу
комбинацијом агротехничких мера и примене хербицида.
Од агротехничких мера, на располагању су превентивне и директне мере.
Од превентивних, важно је
-

чишћење семена гајеног биља ако се користе тријери,

правилно неговање стајњака (излагање стајнајака температурама 60 до 70 Ц у
трајању 4 до 5 дана),
-

правилно поступање са биљним отпацима (млевење уродице),

уништавање дивљег сирка неселективним, тоталним хербицидима на
непољопривредним површинама.
Директне агротехничке мере су пре свега обрада земљишта:
-

Дубоко орање (дубље од 25 до 30 цм),

-

изоравање дрљачом или сетвоспремачем и прикупљање,

-

изношење и спаљивање ризома, угарење,

-

плевљење

Ове мере дају добру основу за квалитетан резултат у борби са дивљим сирком.

Без сумње плодоред је основни начин борбе против сирка. Без ове важне агротехничке
мере, тешко се постижу резултати у сузбијању Соргхум халепенсе.
Примена хербицида се наслања на претходне, агротехницке мере, уз обавезну дорбру
пољопривредну праксу: антирезистентну стратегију примене хербицида са различитим
механизмом деловања уз избацивање свих сулфонилуреа хербицида.
мр Елеонора Онћ Јовановић

ПЛОДОСМЕНА КАО НЕОПХОДНИ УСЛОВ УСПЕШНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ

Посматрањем и запажањем током времена дошло се до сазнања да се са одговарајућоми
правилном сменом усева остварује већа и рационалнија пољопривредна производња.
Појава биљних болести, штеточина и корова у усевима, карактеристични су за одређене
културе те се са сменом усева спречава њихов развој и негативни утицај на принос.
Бројни су примери да јеуправо гајење појединих усева у монокултури допринело
ширењу појединих биогаенаса: дивљи овас, кукурузна златица, дивљи сирак,
пламењача кромпира и парадајза, итд.
Свака гајена биљка позитивно одговара на промену која се остварује плодоредом тј.
плодосменом. Различита обрада земљишта, интезитет и квалитет ђубрења, ниво
примењене агротехнике и осталих мера резултирају побољшању услова за раст и
развиће биљака.
Стрнине и монокултура
Сејане у монокултури, стрнине обезбеђују скоро идеалне услове за још интензивнији
напад болести и штеточина. Јер штетне јединке (гљивице и штеточине) су одмах на
извору своје хране. Проузроковачи рђе, пепелнице и фузариоза су ту, у жетвеним
остацима, и чекају нове биљке да никну и да буду изнова заражене. Слично је и са
штеточинама. Према истраживањима, појава житног бауљара је седам пута већа на
усевима у монокултури него у плодореду. Житна стеница се јавља два пута више, лисне
ваши и житне муве два до три пута су чешће у монокултури стрнина.
Идеалан предусев за стрнине су кромпир, соја, грашак, сунцокрет, шећерна репа и
кукуруз ранијих група зрења. Треба знати и да у сушним годинама сунцокрет и
шећерна репа у знатној мери исцрпљују влагу из земљишта што може утицати на
наредну културу.
Кукуруз и монокултура
Све до појаве кукурузне златице, а претходно и кукурузног пламенца и кукурузне
пипе,, гајењу кукуруза у монокултури се није посвећивала значајнија пажња те су тако
формирани тзв „кукурузни појасеви“ (Банат, Стиг). И наравно ту су се прво јавили, а и
данас су ту присутни најопасније штеточине кукуруза. Такође и проузроковач
фузаријума презимљава на жетвеним остацима Кукурузној пипи су жаришта која
формира у близини парцела са кукурузом „одскочна даска“ за нови напад. Слично је и

са златицом, а пламенац презимљава у кукурузовини на њиви и такође чека свој
тренутак током маја када полаже јаја на младе биљчице.
Кукурузу као предусев највише одговарају стрнине, уљана репица, сунцокрет и
шећерна репа.
Сунцокрет и монокултура
Сунцокрет је једна од биљних врста која је веома осетљива на гајење у монокултури.
Болести типа трулеж корена и главе, мрка и сива пегавост листа и стабла презимљавају
на жетвеним остацима и у земљишту, “чекају“ исту биљку.

Установљено је да споре могу у земљишту преживети и до десет година што само
помера рокове сетве сунцокрета на истом месту. Паразитној цветници, воловоду такође
гајење сунцокрета у монокултури изузетно прија јер од сунцокрета воловод „краде“
хранљиве материје и искоришћава их за свој раст и развиће. Селекцијом сунцокрета
створени су хибриди отпорни на воловод.
Сунцокрету као предусев погодују стрнине, шећерна репа, уљана репица, а и кукуруз
под условом да у заштити од коровских биљака нису примењивани триазински
препарати (атразин).
Шећерна репа и монокултура
Слично претходним окопавинским усевима, и шећерна репа уколико се гаји у
монокултури подложна је нападу штеточина, болести као и интензивнијем развоју
вишегодишњих усколисних и широколисних коровских врста. Репина пипа је једна од
економски најзначајнијих штеточина шећерне репе. Изолација, копање заштитних
канала и примена инсектицида су мере којима се смањује њена присустност, а самим
тим и штете, али поштовање плодореда је неизоставно. Слична прича је и са
доминантном болести на репи–церкоспори. Бројни проблеми који настају њеном
појавом и ширењем избегавају се сетвом шећерне репе на истој парцели након пет до
шест година.

Као и код других окопавина, и шећерној репи су стрнине најбољи предусев, а такође и
кромпир с тим да се претходно обави преглед земљишта на присуство нематода.
Уљана репица и монокултура
Уљана репица или биљна врста будућности јер има широку примену како у исхрани
преживара, људској исхрани али још више као сировина за производњу биодизела.
Наравно, и код њене производње, присуство штетних инсеката у значајној мери може
угрозити усев од ницања до плодоношења. Лисне осе и бувачи током јесени, а бувачи и
репичин виличњак током пролећа, као и репичин сјајник у фази цветања много су
опаснији уколико се гаји у монокултури. и литература и пракса показују да је и ту
потребно увести плодосмену у периоду од 4 до 6 година.
Због раније сетве идеалан предусев за уљану репицу су све стрнине.
Приликом планирања сетве усева, поред плодосмене неопходно је водити рачуна и који
су хербициди примењени у предусеву. За сваки хербицид, произвођач у упутству за
примену дужан је да наведе ограничења у примени, односно осетљивост појединих
гајених биљака према примењеном хербициду. Такође, треба имати у виду и климатске
прилике које су владале након примене хербицида, нарочито у земљишту. Сушни
период може да блокира разградњу појединих хербицида и да се с јесењим падавинама
активирају и оштете наредни усев.
Бројни проблеми у гајењу најважнијих ратарских али и повртарских биљака могу бити
избегнути поштовањем плодосмене тј. плодореда. Такође, познавањем примењених
хербицида у претходном усеву, његовог механизма деловања, климатске прилике након
примене хербицида, количине и састав како минералних тако и органских ђубрива
датих земљишту помажемо стварању оптималних услова за раст и развиће гајених
биљака
Златко Вамповац дипл.инж.

БЕРЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА НА ИНТЕРНЕТУ
Министарство пољопривреде и заштите животне средине је пре две године покренуло
сајт www.аgroponuda.com, са циљем да се пољопривредним произвођачима пружи
могућност да лакше и брже продају своје пољопривредне производе путем интернета.
Агропонуда је берза пољопривредних производа и спроводи се у циљу промовисања
малих пољопривредних газдинстава која функционишу као породична газдинства.
Подаци о понуђачима пољопривредних производа постављају се бесплатно на портал
www.аgroponuda.com. На тај начин се ствара база тржишних података расположивих
пољопривредних производа и ствара се подршка њиховом пласману на подручју читаве
Републике Србије. Сви пољопривредни произвођачи који су заинтересовани за овакав
начин продаје пољопривредних производа, могу се обратити саветодавцима
Пољопривредне стучне и саветодавне службе “Падинска Скела” ради постављања
података на сајт.
Потребни подаци су: Име и презиме, адреса, број пољопривредног газдинства, врста и
количина производа и контакт телефон.

ОБЈАВЉЕНЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ПССС ПАДИНСКА СКЕЛА У
ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ
01.12.2017. ДО 26.12.2017. ГОДИНЕ
КАТЕГПРИЈА

БРПЈ ПБЈАВЉЕНИХ ППНУДА

РЕАЛИЗПВАНП

ВОЋЕ

3

3

ППВРЋЕ

4

4

ЖИВА СТПКА

10

10

КУКУРУЗ

6

6

Преглед цена (РСД) са зелене, кванташке и сточне пијаце у Београду за период
11.12.2017.- 18.12.2017. године

Поврће
Производ

Воће

Кванташ Зелена
Дин/кг
Дин/кг

Производ

Пијачна цена стоке

Кванташ Зелена
Дин/кг
Дин/кг

Производ

Жива вага
Дин/кг

Банана

110.00

150.00

Товљеници
(80-120 кг)

165.00

400.00

Дуња

130.00

150.00

Бикови(≥500кг,
ХФ раса)

230.00

80.00

120.00

Грожђе
бело

220.00

300.00

Бикови(≥500кг,
СМ раса)

230.00

Кромпир
бели

35.00

80.00

Грејпфрут

90.00

150.00

Купус

20.00

50.00

Крушка
Виљамовка

130.00

250.00

Лук црни

25.00

80.00

Лешник

900.00

1100.00

Паприка
шиља

150.00

150.00

Мушмула

100.00

150,00

Парадајз

110.00

150,00

Лимун

110.00

180.00

Тиквице

120.00

200.00

Крушка

100.00

150,00

20.00

50.00

80.00

150.00

Блитва

15.00

30.00

200.00

Краставац
салатар

Боранија
(шарена)

Зелена
салата

Поморанџа

Сточна храна

Луцерка сено у
балама(цена/кг)
Кукуруз,џак 50
кг, окруње, фино
сушен
Пшеница
(џак 50 кг)

20.00

22.00

22.00

Сточни јечам
(џак 50 кг)

30.00

Сточно брашно
(џак 33 кг)

20.00

