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ИПА ПРОЈЕКТИ И СЕКТОРСКИ ПРОГРАМИ
1
: 

 

 ИПА пројекти, који се поред средства ЕУ, финансирају и из буџета 

Републике кроз суфинансирање, исказују се у оквиру лимита у предлогу финансијског 

плана, као и у Прилогу број 4, и то:  

 

 - Укупна вредност пројекта за цео период: 

o Средства ЕУ у еврима 

o Средства за суфинансирање из осталих извора – у еврима 

(средства која се не потражују из буџета - онда када је пројектом 

предвиђено да ће средства за суфинансирање обезбедити субјекти 

који нису директни буџетски корисници, нпр.организације 

цивилног друштва, локалне самоуправе, међународне 

организације као имплементациони партнери на пројектима итд.) 

o Средства из буџета – суфинансирање – у динарима (износи се 

приказују кроз две колоне при чему се у првој уноси износ 

суфинансирања са урачунатим ПДВ, а у другој износ умањен за 

ПДВ ради адекватне регистрације прихватљивих трошкова према 

правилима ИПА, будући да ПДВ не представља прихватљиви 

трошак) 

- Вредност пројекта за реализацију у 2013. години: 

o Средства ЕУ у еврима за 2013. Прерачунат износ у динарима се 

аутоматски рачуна са курсом датим у табели. За попуњавање ове 

рубрике за све пројекте задужена је Канцеларија за европске 

интеграције. 

o Средства из буџета за суфинансирање пројеката у динарима – 

износ са ПДВ  

o Средства из буџета за суфинансирање пројеката у динарима – 

износ без ПДВ  

  

ИНСТРУКЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ИЗНОСА СУФИНАНСИРАЊА 

ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ЕВРОПСКИХ ФОНДОВА 

ИНСТРУКЦИЈА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ПРВУ КОМПОНЕНТУ ИПА – ПОМОЋ У 

ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА 

Услед увођења секторског приступа у програмирању почев од Националног 

програма ИПА 2012, у складу са методологијом ЕУ, у терминологији се поред ИПА 

пројеката уводе и ИПА секторски програми (Sector fiche) који се са аспекта буџетског 

планирања у техничком смислу третирају на исти начин као и ИПА пројекти. У даљем 
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 Почев од Националног програма ИПА 2012 због увођења секторског приступа у програмирању, у 

складу са методологијом ЕУ, у терминологији се поред ИПА пројеката уводе и ИПА секторски програми 

(Sector fiche) који се са аспекта буџетског планирања у техничком смислу третирају на исти начин као и 

ИПА пројекти (шифрирају се на исти начин)  
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тексту упутства која се односе на ИПА пројекте сходно се примењују и на ИПА 

секторске програме.  

У складу са Законом о потврђивању Оквирног споразума између Владе 

Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се 

односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру 

спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА), који 

је Народна скупштина Републике Србије ратификовала 26. децембра 2007. године 

(''Службени гласник РС'' 124-07 од 26. децембра 2007. године), за спровођење пројеката 

претприступне помоћи неопходно је обезбедити одговарајући износ националног 

суфинансирања.  

 Суфинансирање пројеката може бити обезбеђено из јавних средстава (по 

дефиницији ЕУ јавна средства су: средства буџета, изворни приходи буџетских 

корисника, кредити одобрени држави или уз државну гаранцију) или донација 

међународних институција. Правила ЕК предвиђају да се суфинансирање пројеката у 

државама у којима се средства помоћи ЕУ реализују у оквиру централизованог система 

управљања, укључујући и Републику Србију, врши према главним областима подршке 

дефинисаним у оквиру Вишегодишњег индикативног планског документа (MIPD) и 

према паралелном моделу спровођења.  

 Главне области подршке дефинисане у MIPD 2008-2010 и 2009-2011, 

који је важио за ИПА године 2008, 2009 и 2010 су: политички захтеви, друштвено-

економски развој и достизање европских стандарда, односно према MIPD 2011-2013 у 

складу са којим су одобрени национални програми за ИПА 2011 и 2012
2
: правосуђе и 

унутрашњи послови, реформа државне управе, социјални развој, развој приватног 

сектора, транспорт, животна средина, климатске промене и енергетика, пољопривреда 

и рурални развој. Паралелни модел суфинансирања значи да се у оквиру пројекта 

процес набавки услуга/радова/опреме спроводи одвојено, у зависности од извора 

финансирања - према процедурама  важећим за сваки од потенцијалних извора 

средстава. У пракси то значи да се на активности дефинисане у пројекту, а које ће бити 

финансиране из ИПА средстава примењују правила уговарања и набавки које 

примењује ЕУ (тзв. PRAG правила
3
), док се на активности финансиране из 

националних средстава примењују правила уговарања и набавки која важе у 

Републици Србији.   

 Уредбом Европске комисије о спровођењу ИПА
4
 је утврђено (и 

прихваћено у Финансијским споразумима за појединачну ИПА годину у периоду 

централизованог управљања фондовима ЕУ) да је у оквиру сваке од наведених области 
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 Одобрење националног програма за ИПА годину 2012 од стране ИПА комитета очекује се почетком 

октобра 2012 године, а потписивање одговарајућег Финансијског споразума до краја календарске 2012. 

године.  
3
 Практични водич за процедуре уговарања код спровођења програма ЕУ ван њене територије, 2010 

4
Уредба EК Бр. 718/2007, измењена и допуњена Уредбом EК Бр. 80/2010  
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подршке у складу са MIPD 2008-2010 и 2009-2011 за ИПА године 2008, 2009 и 2010 

неопходно обезбедити суфинансирање у износу од најмање 10% од укупне вредности 

буџета који се односи на техничку помоћ, 15% од укупне вредности буџета који се 

односи на инвестиције (инфраструктурни радови и набавка опреме)
5
, 10% од укупне 

вредности буџета пројеката који се односе на „грант“ шеме без обзира да ли се 

активности односе на институционалну изградњу или инвестиције, осим ако другачије 

није дефинисано у односном годишњем Финансијском споразуму. Када је реч о 

главним областима (секторима) подршке према MIPD за ИПА године 2011-2013, у 

складу са закљученим Финансијским споразумом за ИПА 2011 који уважава 

објективно тешку економску ситуацију у Србији, суфинансирање није обавезно у 

оквиру сваког сектора, већ где је то предвиђено поменутим финансијским споразумом. 

У том смислу, и у случају ИПА 2011 остаје обавеза да код  „грант“ шема крајњи 

корисници треба да суфинансирају пројекте у износу од најмање 10% за оправдане 

трошкове. Такође, значајни износи суфинансирања су договорени код већине 

инфраструктурних пројеката и у случају још неких пројеката према прегледу у табели 

за ИПА 2011 у наставку Упутства. Исти приступ примењен је и на нацрт Националног 

програма за ИПА 2012, чије се званично одобрење очекује октобра 2012.године.  

 Годишњи Национални програм за прву компоненту ИПА сматра се 

коначним од тренутка доношења одговарајуће Одлуке Европске комисије. Правни 

основ за реализацију годишњег Нациналног програма, односно за спровођење 

конкретних пројеката који га чине ствара се потписивањем годишњег Финансијског 

споразума за прву ИПА компоненту.
6
  

 У случају Националног програма за ИПА 2012 одобрење од стране ИПА 

комитета очекује се почетком октобра 2012 године, а потписивање одговарајућег 

Финансијског споразума до краја календарске 2012. године. У том смислу, обзиром на 

очекивани временски редослед реализације средстава ЕУ и суфинансирања, упутство 

обухвата и Национални програм ИПА 2012. 

  

Неопходно је нагласити да иста правила важе за временски оквир и прихватљивост 

трошкова за ЕУ фондове и национално суфинансирање.  

Временски оквир планирања и реализације активности које се суфинансирају 

националним средствима у оквиру пројеката финансираних ЕУ фондовима 

 У тренутку дефинисања пројектних активности у пројекту, и нарочито у 

моменту планирања финансијских средстава намењених за национално суфинансирање 

пројеката који се финансирају ИПА средствима, потребно је поштовати следећа 

правила: 

 Активности које се суфинансирају у оквиру пројекта дефинишу се у предлозима 

пројеката који чине годишњи Национални програм;  

                                                           
5
 У периоду пре усвајања Уредбе ЕК Бр. 80/2010 од 28. јануара 2010. године за пројекте који се односе 

на инвестиције било је потребно издвојити 25% националног суфинансирања. 
6
 Годишњи Финансијски споразум потписују представник ЕУ и Национални ИПА координатор за 

Републику Србију. 
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 Средства за суфинасирање пројеката морају се планирати у оквирима 

дозвољених буџетских лимита за сваку појединачну институцију;  

 Имајући у виду да је реализација годишњег ИПА програма вишегодишња и да 

се не подудара са националном буџетском годином, потребно је пројекцијски 

планирати средства за финансирање активности које се суфинансирају;  

 Активности које се сматрају суфинансирањем не смеју почети са реализацијом  

пре потписивања Финансијског споразума. У супротном, средства којима су 

финансиране те активности неће бити призната као део суфинансирања; 

 Национално суфинасирање потребно је планирати  узимајући у обзир динамику 

спровођења пројектних активности.  

 Приликом планирања динамике уговарања тј. плаћања оних активности које се 

суфинансирају јавним средствима, односно приликом предвиђања средстава 

која су потребна  за суфинансирање активности пројекта потребно је водити 

рачуна о редоследу активности наведеном у  пројекту, односно у секторском 

програму (Project fiche и Sector fiche)
7
; 

 Уговори за спровођење свих пројеката се морају закључити најкасније у року 

од две године од дана потписивања Финансијског споразума
8
 (за пројекте из 

годишњих пакета ИПА 2008. тај рок је три године у складу са претходно 

важећом регулативом); у року од две године од дана закључивања појединачног 

уговора - уговорне обавезе се морају извршити, а исплата средстава за њихову 

реализацију се мора завршити најкасније годину дана од последњег дана 

утврђеног за извршење конкретног уговора, осим ако другачије није 

дефинисано у Финансијском споразуму;   

 ЕК мора бити упозната са током спровођења дела пројектних активности које се 

суфинансирају из националних средстава;   

Правила о оправданости трошкова 

 Правила о оправданости трошкова који се могу исплаћивати из средстава 

ИПА односе се и на национална средства. С тим у вези, надлежне институције морају 

да буду упознате са члановима 34. и 66. Уредбе о спровођењу ИПА приликом 

планирања и спровођења активности утврђених у пројектима.  

 У складу са чланом 34. Уредбе, следећи трошкови нису подобни: 
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 Неопходно је водити рачуна о редоследу активности у случајевима када једна пројектна активност 

представља предуслов за реализацију друге пројектне активности, нпр. набавка услуга техничке помоћи 

за израду техничке спецификације мора да претходи набавци предметне опреме. У наведеном случају, 

уколико се уговор набавке услуга техничке помоћи финансира из средстава ИПА, а уговор о набавци 

опреме финансира из јавних средстава као суфинансирање, неопходно је да јавна средства потребна за 

реализацију уговора о набавци опреме, буду доступна након што је техничка спецификација израђена. 

Имајући у виду да поступак набавке услуга по ПРАГ правилима захтева у просеку 6 месеци, а време за 

реализацију конкретне услуге захтева додатни временски период, неопходно је у том смислу планирати 

средства за суфинансирање у одговарајућем временском периоду.    

8 У посебним и оправданим случајевима, ЕК може продужити рок од две године за уговарање на три 

године (три године након потписивања Финансијског споразума) 
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 (а) порези, укључујући и порез на додату вредност; 

 (б) царинске и увозне дажбине, или неке друге дажбине; 

 (в) куповина, издавање или најам земљишта и постојећих објеката; 

 (г) новчане казне, финансијски пенали и трошкови судског поступка; 

 (д) трошкови пословања
9
; 

 (ђ) половна опрема; 

 (е) банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични трошкови; 

 (ж) трошкови конверзије, трошкови и губици у конверзији повезани са 

било којим посебним  рачунима компоненте у еврима, као и други чисто финансијски 

трошкови; 

 (з) допринос у натури
10

. 

 Трошкови који се финансирају по овој уредби не подлежу никаквом 

другом финансирању из буџета Заједнице. 

 У складу са чланом 66. Уредбе трошкови у првој ИПА компоненти су 

подобни ако су настали пошто су  набавке, уговори и донације потписани, изузев у 

случајевима који су изричито предвиђени Уредбом (ЕЗ, Еуроатом) бр. 1605/2002. 

 Поред правила која су утврђена чланом 34(3), следећи трошкови нису 

подобни: 

 (а) било какви трошкови лизинга; 

 (б) трошкови амортизације. 

 Одступањем од члана 34(3), од случаја до случаја ће се доносити одлуке 

о томе да ли су следећи трошкови подобни: 

 (а) трошкови пословања, укључујући и трошкове најма, који се 

искључиво односе на период суфинансирања делатности; 

 (б) порез на додату вредност, ако су испуњени следећи услови:  

                                                           
9 Трошкови пословања укључују накнаде експерата, плате, и опште трошкове који се односе на 

специфичан пројекат. Општи трошкови укључују закуп просторија, услуге и слично.  

 
10

 Доприноси у натури су не-новчани доприноси пројекту, најчешће донирана средства или услуге, која 

су нужна за реализацију пројекта и која би се у супротном морала набавити како би пројекат могао са се 

реализује. Доприноси у натури укључују канцеларијски простор, накнаде запослених, плате, и опште 

трошкови. Било какав допринос у натури попут, куповине земљишта, некретнина, опреме, сировина или 

неплаћени рад не представљају реалан трошак и из тог разлога нису оправдани трошкови. 
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  (i) ако повраћај пореза на додату вредност није могућ ни на који 

начин; 

  (ii) ако је утврђено да њих сноси крајњи корисник, и 

  (ii) ако су они јасно назначени у предлогу пројекта; 

 (в) трошкови банкарских гаранција или сличних гаранција које подноси 

корисник гранта, 

 У случајевима где је неопходно финансирати трошкове у оквиру 

пројеката који нису подобни по правилима ЕУ, трошкови ће бити плаћани из 

националних средстава, али неће бити приказивани као национално кофинансирање. 

 

 У наставку текста табеларно је приказан преглед пројеката за ИПА 

године 2008-2011 код којих је на основу потписаних Финансијских споразума обавезно 

обезбедити национално суфинансирање. 

ИПА 2008  

Рок за уговарање пројеката: до 1.априла 2012. године 

Рок за имплементацију пројеката: до 1.априла 2014. године 

Рок за плаћање: до 1.априла 2015. године. 

 

Област 

подршке 

Пројекат Укупан 

буџет 

пројекта 

ИПА 

средства 

Неопходно 

суфинан-

сирање 

Надлежна 

институција 

(извор 

суфинансира

ња) 

Политички 

критеријум

и 

Подршка избеглицама и 

интерно расељеним лицима 

6,21 милиона 

евра 

6 милиона 

евра 

0,21 

милиона 

евра 

Корисници 

грант шема 

(јединице 

локалне 

самоуправе и 

сл.) 

Социјална инклузија 5,8 милиона 

евра 

5,5 милиона 

евра
11

 

0,3 милиона 

евра 

Корисници 

грант шема 

(јединице 

локалне 

самоуправе и 

сл.) 

Усклађивање рада Управе 

царина са организационом и 

оперативном методологијом 

коју примењује ЕУ 

8,9 милиона 

евра  

4,4 милиона 

евра 

4,5 милиона 

евра  

Министарство 

финансија и 

привреде 

(Управа 

царина)   

Подршка грађанском друштву 2,77 милиона 

евра  

2,5 милиона 

евра  

0,27 

милиона 

Крајњи 

корисници 

                                                           
11

 У складу са предлогом амандмана бр. 3 на финансијски споразум за ИПА 2008 износ ИПА средстава је 

6.330.000 (услед предложене реалокације расположивих средстава) 



Прилог ИПА 

Област 

подршке 

Пројекат Укупан 

буџет 

пројекта 

ИПА 

средства 

Неопходно 

суфинан-

сирање 

Надлежна 

институција 

(извор 

суфинансира

ња) 

евра  (невладине 

организације) 

Подршка медијима у области 

европских интеграција 

3,314 

милиона 

евра 

2,984 

милиона 

евра  

0,33 

милиона 

евра  

Крајњи 

корисници 

(медији) 

Програм подршке развоју 

локалне инфраструктуре  

55,2 милиона 

евра  

45,2 

милиона 

евра 

10 милиона 

евра  

Министарство 

регионалног 

развоја и 

локалне 

самоуправе  

Друштвено 

економски 

захтеви 

Подршка заштити животне 

средине у енергетском 

сектору  

17 милиона 

евра  

11 милиона 

евра  

6 милиона 

евра  

Министарство 

енергетике, 

развоја и 

заштите 

животне 

средине  

Подршка успостављању 

система квалитета на 

националном нивоу у 

основном и средњем 

образовању  

4 милиона 

евра
12

  

2 милиона 

евра  

2 милиона 

евра  

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја  

Заштита животне средине у 

предузећу „Електропривреда 

Србије“  (ЕПС) 

 

17 милиона 

евра 

11 милиона 

евра 

6 милиона 

евра 

Јавно 

предузеће 

Електропривре

да Србије 

Системски развој основног 

образовања одраслих (друга 

шанса) 

7,5 милиона 

евра  

4,5 милиона 

евра 

3 милиона 

евра 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја  

Европски 

стандарди 

Подршка учешћу Србије у 

програмима Заједнице
13

 

6,5 милиона 

евра  

5 милиона 

евра  

1,5 милиона 

евра
14

 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

Министарство 

културе и 

информисања 

Министарство 

рада, 

запошљавања 

Министарство 

финансија и 

привреде 

Подршка 

контроли/искорењивању 

8,3 милиона 

евра  

6,3 милиона 

евра  

2 милиона 

евра 

Министарство 

пољопривреде, 

                                                           
12

 У складу са предлогом амандмана бр. 3 на финансијски споразум за ИПА 2008 укупан износ пројекта 

је 3.796.000 евра (услед уштеда остварених у поступку јавних набавки). 
13

 У случају пројекта Подршка учешћу Србије у програмима заједнице из Националног програма ИПА 

2008 обавеза обезбеђивања националног суфинансирања је у потпуности извршена.  
14

 До усвајања Амандмана бр. 2 на Финансијски споразум за ИПА 2008 износ националног 

суфинансирања био је 2,6 милиона евра. Овим амандманом износ ИПА средстава није мењан. 



Прилог ИПА 

Област 

подршке 

Пројекат Укупан 

буџет 

пројекта 

ИПА 

средства 

Неопходно 

суфинан-

сирање 

Надлежна 

институција 

(извор 

суфинансира

ња) 

свињске грознице и беснила у 

Републици Србији
15

  

шумарства и 

водопривреде 

Подршка увођењу 

децентрализованог система 

управљања фондовима ЕУ  

3,45 милиона 

евра 

2,45 

милиона 

евра  

1 милион  Министарство 

финансија и 

привреде  

 

ИПА 2009 

Рок за уговарање пројеката
16

: до 10.фебруара 2013. године 

Рок за имплементацију пројеката: до 10.фебруара 2015. године 

Рок за плаћање: до 10.фебруара 2016. године 

Област 

подршке 

Пројекат Укупан 

буџет 

пројекта   

ИПА 

средства  

Неопходно 

кофинан-

сирање 

Надлежна 

институција (извор 

суфинансирања) 

Политички 

захтеви 

Подршка избеглицама 

и интерно расељеним 

лицима 

13,815 

милиона евра 

12,65 

милиона 

евра 

1.0,01 милиона 

евра 

2.1,155 

милиона евра 

1.Канцеларија за 

Косово и Метохију 

2.Корисници грант 

шема (регионални и 

локални ниво) 

Подршка цивилном 

друштву 

2,156 

милиона евра 

2 милиона 

евра 

0,156 милиона 

евра 

Крајњи корисници 

(невладине 

организације) 

Друштвено 

економски 

захтеви 

Предшколско 

образовање 

5 милиона 

евра 

3,75 

милиона 

евра 

1,25 милиона 

евра 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја  

 

Жежељев мост – 

Обнова 

инфраструктуре  у 

Републици Србији
17

 

56,231 

милиона евра 

26,231 

милиона 

евра 

30,000 милиона 

евра 

ИВ АП Војводине и 

Градско веће Града 

Новог Сада (из 

средстава добијених 

од приватизације 

НИС) 

                                                           
15

 У случају пројекта Подршка контроли/искорењивању свињске грознице и беснила у Републици 

Србији из Националног програма ИПА 2008, обавеза обезбеђивања националног суфинансирања је у 

потпуности извршена.  
16

 Амандманом број 2 на Финансијски споразум за Национални програм ИПА 2009 који је закључен 18. 

јуна 2012. године, рок за уговарање пројеката обухваћених овим финансијским споразумом продужен је 

за годину дана – до 10. фебруара 2013. године. 
17 Амандманом број 1 на Финансијски споразум за Национални програм ИПА 2009 који је закључен 19. 

децембра 2011. године, износ ИПА доприноса, као и износ суфинансирања су измењени како је 

приказано у табели у складу са уштедама оствареним приликом уговарања код пројекта Жежељев мост – 

Обнова инфраструктуре у Републици Србији 

 



Прилог ИПА 

Област 

подршке 

Пројекат Укупан 

буџет 

пројекта   

ИПА 

средства  

Неопходно 

кофинан-

сирање 

Надлежна 

институција (извор 

суфинансирања) 

Европски 

стандарди 
Заштита потрошача 

2,9 милиона 

евра 

2,5 милиона 

евра 

0,4 милиона 

евра 

Министарство 

спољне и унутрашње 

трговине и 

телекомуникација  

 

ИПА 2010 

Рок за уговарање пројеката
18

: до 25. маја 2013. године 

Рок за имплементацију пројеката: до 25. маја 2016. године 

Рок за плаћање: до 25. маја 2017. године 

 

Област 

подршке 

Пројекат Укупан 

буџет 

пројекта   

ИПА 

средства  

Неопходно 

кофинан-

сирање 

Надлежна 

институција 

(извор 

суфинансирања) 

Политички 

захтеви 

Подршка 
општинама у 
Републици Србији 
у припреми и 
спровођењу 
инфраструктурних 
пројеката (MISP 
2010) 

41,12 

милиона 

евра 

31,12 

милиона 

евра 

1.5,00 

милиона 

евра; 

2.   5,00 

милиона 

евра 

1. Министарство 

енергетике, 

развоја и заштите 

животне средине 

2. Министарство 

регионалног 

развоја и локалне 

самоуправе 

Подршка процесу 
спровођења 
реформе државне  
управе 

9,00 

милиона 

евра 

6,50 

милиона 

евра 

2,50 

милиона 

евра 

Министарство 

спољне и 

унутрашње 

трговине и 

телекомуникација 

Подршка цивилном 
друштву 

2,22 

милиона 

евра 

2 

милиона 

евра 

0,22 

милиона 

евра 

Крајњи 

корисници 

(невладине 

организације) 
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 Амандманом број 2 на Финансијски споразум за Национални програм ИПА 2010 који је закључен 

18.јуна 2012.године, рок за уговарање пројеката обухваћених овим финансијским споразумом продужен 

је за годину дана – до 25.фебруара 2013.године, као и рок за имплементацију пројеката – до 25. маја 

2016. године. 



Прилог ИПА 

Област 

подршке 

Пројекат Укупан 

буџет 

пројекта   

ИПА 

средства  

Неопходно 

кофинан-

сирање 

Надлежна 

институција 

(извор 

суфинансирања) 

Пројекат за 
спречавање прања 
новца и 
финансирања 
тероризма у 
Републици Србији 

2,265 

милиона 

евра 

2,00 

милиона 

евра 

1. 0,065 

милиона 

евра  

2. 0,20 

милиона 

евра 

1. Министарство 

финансија и 

привреде – 

Управа за 

спречавање прања 

новца; 

2.  Савет  Европе, 

као директни 

имплементациони 

партнер на 

пројекту 

Друштвено 

економски 

захтеви 

Европски програм 
подршке Јужној и 
Југозападној 
Србији 

15,6 

милиона 

евра 

14,1 

милиона 

евра
19

 

1. 1,00 

милион евра 

2. 0,5 

милион 

аевра 

1 Министарство 

регионалног 

развоја и локалне 

самоуправе2. 

Министарство 

енергетике, 

развоја и заштите 

животне средине 

 

Развој службе 
палијативног 
збрињавања у 
Републици Србији 

4,10 

милиона 

евра 

3,50 

милиона 

евра 

0,60 

милиона 

евра 

Министарство 

здравља 

Подршка преласку 
на дигитално 
емитивање у 
Републици Србији 

13,75 

милиона 

евра 

10,50 

милиона 

евра 

3,25 

милиона 

евра 

Министарство 

спољне и 

унутрашње 

трговине и 

телекомуникација 

Европски 

стандарди 

Изградња 

капацитета 

институција 

задужених за 

управљање 

миграцијама и 

реинтеграцију 

повратника у 

Републици Србији 

2,00 

милиона 

евра 

1,80 

милиона 

евра 

0,20 

милиона 

евра 

Међународна 
организација за 
миграције, као 
директни 
имплементациони 
партнер на 
пројекту   

                                                           
19

 У складу са текстом усвојеног Амандмана бр.1 на финансијски споразум за ИПА 2010 износ ИПА 

средстава повећан је са 13,5 милиона евра на 14,1 милиона евра. Износ националног суфинансирања 

овим амандманом није мењан. 



Прилог ИПА 

Област 

подршке 

Пројекат Укупан 

буџет 

пројекта   

ИПА 

средства  

Неопходно 

кофинан-

сирање 

Надлежна 

институција 

(извор 

суфинансирања) 

Јачање система 

тржишног надзора 

прехрамбених и 

непрехрамбених 

производа у 

Републици Србији 

2,85 

милиона 

евра 

2,50 

милиона 

евра 

0,35 

милиона 

евра 

Министарство 
спољне и 
унутрашње 
трговине и 
телекомуникација 

Рурални развој: 

Ефикасно 

управљање 

земљиштем 

 

3,88 

 

2,78 

милиона 

евра 

 

1. 0,10 

милиона 

евра 

2. 1,00 

милиона 

евра  

 

1.Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

2. GIZ 

 

Изградња трафо 

станица 400/110Kв 

Врање 4 и 

Лесковац 2 

28,00 

милиона 

евра 

15,50 

милиона 

евра 

12,50 

милиона 

евра 

ЈП Електромрежа 
Србије 

 

ИПА 2011 

Рок за уговарање пројеката: до 22. јула 2013. године 

Рок за имплементацију пројеката: до 22. јула 2015. године 

Рок за плаћање: до 22. јула 2016. године 

 

 

Област 

подршке 
Пројекат 

Укупан 

буџет 

пројекта 

ИПА 

средства 

Неопходн

о 

суфинан-

сирање 

Надлежна 

институција 

(извор 

суфинансирања) 

Правосуђе и 

унутрашњи 

послови 

Јачање владавине 

права у Србији 

 

9,90 

милиона 

евра 

9,75 

милиона 

евра 

0,15 

милиона 

евра 

Доприноси Савета 

Европе по уговору 

о имплементацији 

са ЕК 

Реформа 

државне 

управе 

Модернизација 

Пореске управе 

9,47 

милиона 

евра 

7,60 

милиона 

евра 

1,87 

милиона 

евра 

Министарство 

финансија и 

привреде - Пореска 

управа 

Социјални 

развој 

 

Подршка 

спровођењу 

стратегија за 

интерно расељена 

лица, избеглице и 

7,72 

милиона 

евра 

7,00 

милиона 

евра 

1. 0,135 

милиона 

евра 

 

2. 0,150 

1. Комесаријат за 

избеглице 

 

2.Канцеларија за 

Косово и Метохију   



Прилог ИПА 

Област 

подршке 
Пројекат 

Укупан 

буџет 

пројекта 

ИПА 

средства 

Неопходн

о 

суфинан-

сирање 

Надлежна 

институција 

(извор 

суфинансирања) 

повратнике милиона 

евра 

 

3. 0,435 

милиона 

евра  

3. Корисници грант 

шема (јединице 

локалне самоуправе 

и сл.) 

Подршка развоју 

људског капитала 

и истраживању 

18,10 

милиона 

евра 

16,90 

милиона 

евра 

1. 0,60 

милиона 

евра 

2. 0,60 

милиона  

1.Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја  

2. Корисници грант 

шема 

Подршка 

деинституициона

лизацији и 

укључивању лица 

са менталним 

поремећајима и 

инвалидитетом у 

друштво 

5.17 

милиона 

евра 

4,70 

милиона 

евра 

0,47 

милиона 

евра  

Корисници грант 

схема (регионални 

и локални ниво) 

Развој 

приватног 

сектора 

Социо-економски 

развој дунавске 

регије 

 

18,80 

милиона 

евра 

18,50 

милиона 

евра 

0,30 

милиона 

евра 

Корисници грант 

шема (регионални и 

локални ниво) 

Животна 

средина, 

климатске 

промене и 

енергетика 

 

Изградња 

постројења за 

прераду отпадних 

вода 

 

20,00 

милиона 

евра 

15,00 

милиона 

евра 

5,00 

милиона 

евра 

Јавно предузеће 

Електропривреда 

Србије 

Инвестициони 

програм за 

општине у 

области животне 

средине 

 

147,70 

милиона 

евра 

19,10 

милион 

евра 

128,60 

милиона 

евра 

Програм KfW/BMZ 

Пољопривре

да и рурални 

развој 

 

Усаглашавање са 

Европским 

статистичким 

системом
20

 

39,86 

милиона 

евра 

24,00 

милиона 

евра 

15,86 

милиона 

евра 

Завод за статистику 

Републике Србије 

Подршка за 

учешће у 

програмима 

6,00 

милиона 

евра 

4,00 

милиона 

евра 

2,00 

милиона 

евра 

Министарство 

финансија и 

привреде 

                                                           
20

 Очекује се да обавеза националног суфинансирања за пројекат Усаглашавање са Европским 

статистичким системом из Националног програма ИПА 2011 буде извршена у потпуности у току 

2012.године.   



Прилог ИПА 

Област 

подршке 
Пројекат 

Укупан 

буџет 

пројекта 

ИПА 

средства 

Неопходн

о 

суфинан-

сирање 

Надлежна 

институција 

(извор 

суфинансирања) 

Заједнице Министарство 

регионалног развоја 

и локалне 

самоуправе  

Министарство рада, 

запошљавања и 

социјалне политике  

Министарство 

културе и 

информисања 

Министарство 

спољне и 

унутрашње 

трговине и 

телекомуникација 

Пореска управа 

 Управа царина 

 Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја  

 

ИПА 2012 

Одобрење националног програма за ИПА годину 2012 од стране ИПА комитета 

очекује се почетком октобра 2012 године, а потписивање одговарајућег 

Финансијског споразума до краја календарске 2012. године. У том смислу крајњи 

рокови за закључење уговора у оквиру пројеката и секторских програма  као и 

рокови за имплементацију и исплату средстава биће одређени финансијским 

споразумом.   

Област 

подршке 

Пројекат/Сектор

ски програм 

Укупан 

буџет 

пројекта 

ИПА 

средства 

Неопходн

о 

суфинан-

сирање 

Надлежна 

институција 

(извор 

суфинансирања) 

Правосуђе и 

унутрашњи 

послови 

Пројекат: 

Подршка систему 

владавине права у 

Републици 

Србији 

 

13,60 

милиона 

евра 

13,40 

милиона 

евра 

0,20 

милиона 

евра 

Допринос GIZ по 

уговору о 

имплементацији са 

ЕК 

Пројекат: 

Реформа 

полиције и 

управљање 

4,11 

милиона 

евра 

3,91 

милиона 

евра 

0,20 

милиона 

евра 

Министарство 

унутрашњих 

послова 



Прилог ИПА 

Област 

подршке 

Пројекат/Сектор

ски програм 

Укупан 

буџет 

пројекта 

ИПА 

средства 

Неопходн

о 

суфинан-

сирање 

Надлежна 

институција 

(извор 

суфинансирања) 

миграцијама 

Пројекат: 

Подршка за 

унапређење 

животних услова 

присилних 

миграната и за 

затварање 

колективних 

центара 

17,15 

милиона 

евра 

15,20 

милиона 

евра 

1. 0,60 

милиона 

евра 

 

2. 0,24  

милиона 

евра 

 

3. 0,46 

милиона 

евра 

 

4. 0,65 

1. Комесаријат за 

избеглице 

 

2. Канцеларија за  

Косово и Метохију 

  

3. Корисници грант 

шема (јединице 

локалне самоуправе 

и сл.) 

 

4. Допринос од 

стране 

имплементационих 

партнера 

Реформа 

државне 

управе 

Секторски 

програм: 

Подршка 

реформи државне 

управе 

11,915 

милиона 

евра 

11,25 

милиона 

евра 

1.0,2  

милиона 

евра 

 

2.0.465 

милиона 

евра 

1. Допринос Савета 

Европе по уговору 

о имплементацији 

са ЕК 

 

2. Корисници грант 

шема (јединице 

локалне самоуправе 

и сл.) 

 

Социјални 

развој 

 

Секторски 

програм: 

Социјални развој 

28,20 

милиона 

евра 

24,10 

милиона 

евра 

 1.3,6 

милиона 

евра 

 

2.0,5 

милиона 

евра 

1. Национална 

служба за 

запошљавање 

 

 2. Корисници грант 

шема (јединице 

локалне самоуправе 

и сл.) 

Развој 

приватног 

сектора 

Пројекат: 

Подршка развоју 

малих и средњих 

предузећа 

 

7,865 

милиона 

евра 

6,181 

милиона 

евра 

1.0,379 

милиона 

евра 

 

2.1,305 

милиона 

евра 

1. Допринос 

Европске банке за 

обнову и развој по 

уговору о 

имплементацији са 

ЕК 

 

2. Корисници грант 

шема – мала и 

средња предузећа 

 

Животна Секторски 69,25 55,15 1. 8,90 1. Министарство 



Прилог ИПА 

Област 

подршке 

Пројекат/Сектор

ски програм 

Укупан 

буџет 

пројекта 

ИПА 

средства 

Неопходн

о 

суфинан-

сирање 

Надлежна 

институција 

(извор 

суфинансирања) 

средина, 

климатске 

промене и 

енергетика 

 

програм: Јачање 

система за 

заштиту животне 

средине и за 

климатске 

промене 

 

милиона 

евра 

милиона 

евра 

милиона 

евра 

 

2.1,40 

милиона 

евра 

 

3. 3,8 

милиона 

евра 

енергетике, развоја 

и заштите животне 

средине 

 

2.Суфинансирање 

са нивоа локалних 

самоуправа код 

којих се реализују 

пројекти 

 

3. Јавно предузеће 

Електорпривреда 

Србије 

Пољопривре

да и рурални 

развој 

 

Секторски 

програм: 

Подршка 

пољопривреди и 

руралном развоју 

17,10 

милиона 

евра 

15,60 

милиона 

евра 

1,50 

милиона 

евра 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Подршка за 

правне 

тековине ЕУ 

и 

хоризонталн

а питања 

Пројекат: Јачање 

медијских 

слобода 

3,20 

милиона 

евра 

3,00 

милиона 

евра 

0,20 

милиона 

евра 

Корисници грант 

шема (медијске и 

професионалне 

новинарске 

организације) 

Пројекат: 

Подршка за 

учешће у 

Програмима ЕУ 

9.005.733 

милиона 

евра 

 6,123,486 

милиона 

евра 

1.2,413.60

милиона 

евра 

 

2. 0,35 

милиона 

евра 

 

3. 0,20 

милиона 

евра 

 

4. 0,246 

милиона 

евра 

 

5. 0,55547 

милиона 

евра 

 

6. 0,321 

милиона 

евра 

1.Министартсво 

просвете, науке и 

техноошког развоја 

(за Седми Оквирни 

програм); 

 

2. Министартсво 

рада, запошљавања 

и социјалне 

политике (за 

Програм 

ПРОГРЕС) 

 

3.Министарство 

финансија и 

привреде – Пореска 

управа (за програм 

FISACLIS); 

 

4. Министарство 

финансија и 

привреде (за 

Програм за 



Прилог ИПА 

Област 

подршке 

Пројекат/Сектор

ски програм 

Укупан 

буџет 

пројекта 

ИПА 

средства 

Неопходн

о 

суфинан-

сирање 

Надлежна 

институција 

(извор 

суфинансирања) 

 

7. 5.500 

милиона 

евра 

 

8. 0,37 

милиона 

евра 

 

9. 0,145 

милиона 

евра 

 

10. 0,24 

милиона 

евра 

 

конкурентност 

(ЦИП) – 

потпрограм за 

предузетништво и 

иновативност 

(EIP)); 

 

5. Министарство 

спољне и 

унутрашње 

трговине и 

телекомуникација 

(за Програм за 

конкурентност и 

иновације (ЦИП) – 

потпрограм 

подршке развоја 

политике 

информационих и 

комуникационих 

технологија); 

6. Министарство 

културе и 

информисања (за 

Програм КУЛТУРА 

2007-2013)); 

 

7.Канцеларија за 

сарадњу са 

цивилним 

друштвом (за 

Програм ЕВРОПА 

ЗА ГРАЂАНЕ И 

ГРАЂАНКЕ); 

 

8. Министартсво 

просвете, науке и 

техноошког развоја 

(ЗА Програм 



Прилог ИПА 

Област 

подршке 

Пројекат/Сектор

ски програм 

Укупан 

буџет 

пројекта 

ИПА 

средства 

Неопходн

о 

суфинан-

сирање 

Надлежна 

институција 

(извор 

суфинансирања) 

ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ) 

 

9. Министарство 

спољне и 

унутрашње 

трговине и 

телекомуникација 

(за Програм 

БЕЗБЕДНИЈИ 

ИНТЕРНЕТ) за 

прву годину учешћа 

 

10. Министарство 

спољне и 

унутрашње 

трговине и 

телекомуникација 

(за Програм 

БЕЗБЕДНИЈИ 

ИНТЕРНЕТ) за 

другу годину 

учешћа 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЈА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ДРУГУ КОМПОНЕНТУ ИПА – 

ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА 

 У складу са Законом о потврђивању Оквирног споразума између Владе 

Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се 

односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру 

спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА), који 

је Народна скупштина Републике Србије ратификовала 26. децембра 2007. године 

(''Службени гласник РС'' 124-07 од 26. децембра 2007. године), за спровођење пројеката 



Прилог ИПА 

претприступне помоћи неопходно је обезбедити одговарајући износ националног 

суфинансирања.  

 У оквиру Друге компоненте ИПА – Прекогранична сарадња, Влада 

Републике Србије је у обавези да обезбеди суфинансирање за компоненту техничке 

помоћи за све Програме прекограничне сарадње у којима учествује Република Србија. 

Техничка помоћ износи 10% од укупно прихватљивих трошкова Програма наведених у 

Вишегодишњем финансијском плану ЕУ за Србију. 

 Минимално суфинанирање у оквиру друге компоненте ИПА – 

Прекогранична сарадња износи 15%. Средства за суфинансирање буџета техничке 

помоћи обезбеђују се у буџету Републике Србије кроз финансијски план Канцеларије 

за европске интеграције. 

  

ИНСТРУКЦИЈА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ФИНАНСИРАЊЕ  ИЗ 

ВИШЕКОРИСНИЧКИХ И ХОРИЗОНТАЛНИХ ИПА ПРОГРАМА 

Из средстава Вишекорисничких и Хоризонталних ИПА програма на основу 

годишњих Финансијских споразума који се потписују између Републике Србије и 

Европске комисије, финансирају се програми „TEMPUS“ и „Нуклеарна безбедност и 

заштита од јонизујућег зрачења“. Ови програми реализују се у посебном 

централизованом режиму управљања, различитом у односу на прву и другу 

компоненту ИПА, кроз непосредну сарадњу Европске комисије са корисничким 

институцијама у Републици Србији. У поменутим финансијским споразумима такође 

могу бити предвиђене финансијске обавезе за националне корисничке институције. У 

том смислу, потребно је да надлежна министарства, и то: Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја за програм  TEMPUS, као и Министарство енергетике, 

развоја и заштите животне средине и Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја за програм Нуклеарна безбедност и заштита од јонизујућег зрачења, 

благовремено обавесте надлежне институције из припадајућих ресора о потреби 

планирања средстава за суфинансирање у складу са Финансијским споразумима.  

 

 


