
Одсек за 
супервизију и 

надзор

(5)

Одељење за  
посебне 

подстицаје и мере 
руралног развоја

(11) 

Одсек за 
пољопривредну базу 

података
(6)

Одељење за Систем 
идентификације 

земљишних 
парцела

(16)

Група за кредитну 
подршку 

(3)

Одељење за 
одобравање плаћања 

из програма 
међународних 

подстицаја 
пољопривредне 

политике

(23)

Одељење зa 
одобравање пројеката 

из програма 
међународних 

подстицаја 
пољопривредне 

политике

(29)

Одељење за 
документацију и 

супервизијску 
контролу

(12)

Одсек за 
успостављање и 

управљање 
Интегрисаним 

системом 
управљања и 

контроле
(7)

Одсек за 
управљање 

пројектима и 
координацију 

интерних 
процедура

(6)

Одељење за 
контролу на лицу 

места
(44)

Одељење за 
документацију и 

надзор
(9)

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ КОЈЕ СЕ 
АКРЕДИТУЈУ

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ КОЈЕ СЕ НЕ 
АКРЕДИТУЈУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ 
РЕВИЗИЈУ

(8)

ДИРЕКТОР

Група за израду и 
развој 

процедура

(3)

Одсек за 
подстицаје за 

квалитетна 
приплодна грла

(6)

Одсек за 
подстицаје за 

тов
(5)

Група за 
директна 
плаћања-
премије

(4)

Одељење за 
одобравање 

плаћања подстицаја 
за производњу у 

сточарству
(20)

СЕКТОР  ЗА ПОДСТИЦАЈЕ  
У ПОЉОПРИВРЕДИ И 
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

(32)

Група за 
извештавање

(4)

Одсек за 
рачуноводство 

аграрних плаћања и 
текућег 

финансирања
(6)

Одсек за 
управљање 

дуговима
(5)

Одељење за 
исплате

(13)

СЕКТОР ЗА 
ЕКОНОМСКО-
ФИНАНСИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ
(29)

Oдељење за 
програмска и 

системска решења
(12)

 Одсек за 
техничку и 
системску 
подршку

(6)

Одсек за развој и 
примену 

програмских 
решења

(5)

СЕКТОР ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ
(19)

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И 
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

(28)

Писарница
(6)

ИПАРД писарница
(5)

Одељење за опште 
послове

(8)

 Група за људске 
ресурсе

(4)

Група за правне 
послове

(4)

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ 
НА ЛИЦУ МЕСТА

(54)

СЕКТОР ЗА 
ОДОБРАВАЊЕ 

ПЛАЋАЊА 
ПОДСТИЦАЈА

(27)

СЕКТОР ЗА 
ОДОБРАВАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА
(48)

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ 
КООРДИНАЦИЈЕ, 

МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 
И ИНТЕГРИСАНОГ 

СИСТЕМА УПРАВЉАЊА И 
КОНТРОЛЕ

(30)

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
(1)

ОДСЕК ЗА ОДНОСЕ СА 
ЈАВНОШЋУ, ИНФОРМИСАЊЕ 

И САРАДЊУ СА 
КОРИСНИЦИМА АГРАРНИХ 

ПОДСТИЦАЈА 

(5)

Група за 
подстицаје за 

кошнице пчела
(4)

Шематски приказ организационе структуре Управе за аграрна плаћања

Група за интерну ревизију 
мера финансираних из 

ИПАРД фондова
(4)

Група за интерну ревизију 
мера финансираних из 

буџета РС
(3)

Група за интерно 
извештавање и 
рад са базама

(3)

Одсек за 
одобравање 

пројеката
(25)

Одсек за 
референтне цене

(6)

Одсек за 
супервизију и 

надзор
(5)

Група за набавке 
по ПРАГ 

правилима
(3)

Група за израду и 
развој 

процедура
(3)

Група за опште 
финансијске 

послове
(4)

Група за 
реализацију 
мера из ЕУ 
фондова

(4)

Група за исплату 
подстицаја из 

нац. прогама и 
међун. извора 
финасирања

(4)


	ORGANOGRAM UAP 2022 V2.vsd
	Page-1


