ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ
Твининг пројекат „Јачање капацитета Републике Србије за прихватање средстава
из фондова ЕУ намењених руралном развоју у претприступном периоду“ SR 07 IB AG 01,
који je финансирала Европска унија, спроводио се у периоду 03.08.2010 - 03.04.2013 у
сарадњи Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и
Агенције за пољопривреду и рурални развој Мађарске, Министарства пољопривреде
Аустрије и Министарства за храну, заштиту потрошача и пољопривреду Немачке.
Вредност пројекта је била 2 милиона евра и имао је за циљ припрему институционалних
капацитета Републике Србије за пријем средстава из пете компоненте ИПА фонда
намењених руралном развоју.
Једна компонента пројекта, намењена помоћи у изградњи платне агенције (у
Србији ће ову улогу имати Управа за аграрна плаћања) у пољопривреди према захтевима
прописа ЕУ, спровођена у Управи за аграрна плаћања односила се на активности које су
обухватале израду потребних процедура платне агенције, обучавање кадрова у Србији,
као и припрему за акредитацију за коришћење пете компоненте ИПА фонда.
Резултат ових обука су израђене прве писане верзије процедура Управе за аграрна
плаћања у складу са захтевима Европске Уније, које ће омогућити благовремен и
целисходан поступак обраде захтева за средствима из ИПАРД фонда а са намером да се
превенирају могуће злоупотребе и омогући сврсисходна апсорпција средстава.

СТАР ПРОЈЕКАТ
Даље обуке запослених у УАП настављене су кроз WORLD BANK - STAR (Serbian
Transitional Agriculture Reform) PROJECT, Пројекат реформе пољопривреде Србије у
транзицији у периоду април – јун 2012. године, са циљем даљег развоја интерних
процедура платне агенције уз помоћ релевантних експерата из региона са искуством у
области имплементације претприступних фондова.

FRAMEWORK CONTRACT BENEFICIARIES
Током 2013. године, капацитети запослених подизани су кроз пројекат FRAMEWORK
CONTRACT BENEFICIARIES 2009EuropeAid/127054/C/SER/multi - LOT N° 1: Rural
Development, Request Nº 2013/314015.
Циљ пројекта је био да пружи техничку помоћ Управи за аграрна плаћања (УАП) у
испуњавања услова за акредитацију за ИПА компоненту 5.
Резултати:
- Јачање капацитета УАП за спровођење ИПАРД програма
(Мере ИПАРД у оквиру осе 1:
• 101 Инвестиције у пољопривредна газдинства ради реструктурисања и побољшања у
складу са стандардима Европске Уније,
• 103 Инвестиције у прераду, продају и пласман пољопривредних производа да би се
реструктуирали ови бизниси, унапредили и достигли стандарди Европске Уније.)

Такође, циљ и резултат пројекта био је пружање подршке Интерној ревизији УАП
приликом обављања процеса самопроцене, који је исходио израдом коначног извештаја
ревизије самопроцене предакредитације Управе за аграрна плаћања.
Циљ ревизије самопроцене предакредитације је да се утврди да ли УАП испуњава
акредитационе критеријуме из: - Анекса I Уредбе Комисије бр. 718/2007, Секторског
споразума и ИПАРД програма 2013.

Датум почетка пројекта: 22.04.2013
Крај пројекта: Фебруар 2014

ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ ЗА УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ЗЕМЉИШНИХ
ПАРЦЕЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Управа за аграрна плаћања, орган у саставу Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, покренула пројекат припреме за увођење Система идентификације
земљишних парцела у Републици Србији. Овај пројекат планиран је почетком 2011.
године у току програмирања ИПА 2012 и са предвиђеним трајањем пројекта од 2 године,
са укупном алокацијом од 1 милион евра из буџета ЕУ. Пројекат би био праћен обавезним
националним кофинансирањем од 10% за област пољопривреде у вредности од 1,5
милиона евра. У договору са представницима Делегације Европске уније припремна
активност у реализацији пројекта била је ангажман два експерта који би у року од два
месеца припремили пројектни задатак.
Од 1. септембра 2014. године у Републици Србији привремено су боравила два експерта
који су ангажовани тендерском процедуром од стране Делегације ЕУ.
Њихов ангажман подразумевао је израду извештаја процене који би представио тренутну
слику директних плаћања у пољопривреди Републике Србије и давање препоруке за даље
активности са основним циљем да се национално законодавство усклади са правним
тековинама ЕУ у овој области. Финални резултат пројекта једефинисање пројектног
задатка за пројекат Изградње система идентификације земљишних парцел у Републици
Србији.

