
IACS У Републици Србији

У процесу приступања ЕУ, један од највећих иза-
зова за све нове државе чланице је успостављање 
система IACS-а. Репубика Србија се такође налази 
пред тим изазовом, посебно кад се узме у обзир да 
тај систем захтева велика финансијска средства, 
али и административне ресурсе за његово 
успостављање. У Републици Србији успостављен 
је законодавни оквир за IAСS којим се прописује 
да IACS успоставља Управа за аграрна плаћања 
као орган у саставу Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде (МПШВ). 

У Републици Србији већ постоје неки од елемената 
IAСS-а као што су регистар пољопривредних 
газдинстава који је у поступку унапређења увође-
њем централизоване електронске базе података 
о пољопривредним газдинствима употребом 
софтверског решења е-Аграр и који ће постати 
регистар корисника. Такође, од 2005. постоји и 
централна база података о обележавању животиња 
коју води Управа за ветерину у оквиру МПШВ. 

Уз техничку подршку ЕУ кроз Инструмент пре-
тприступне помоћи (ИПА) завршена је прва фаза 
успостављања система LPIS, чији ће развој бити 
настављен уз подршку ИПА и других донаторских 
пројеката и кредита.

Успостављањем IAСS-a, пољопривредни-
ци у Републици Србији имаће поједнос-

тављен начин подношења захтева 
за подстицаје - пре свега имаће 

јединствени захтев за све врсте 
директних подстицаја и подс-

тицаја из мера руралног 
развоја везаних за пов-

ршину, а исплате ће бити 
боље контролисане 

и све неправилности санкционисане. Такође, 
успостављање IAСS-a омогућиће и бржу обраду 
захтева за инвестиције  (административна ко-
нтрола подносиоца захтева моћи ће да се врши 
преко IAСS-a).

Подаци из IAСS-a биће коришћени за израду 
Стратешког плана, за потребе МПШВ и других 
органа и организација, приватног сектора као и 
за потребе научно - истраживачких радова јер ће 
највећи део ових података бити јавно доступан.

,



IACS у Европској унији 

Интегрисани систем управљања и контроле 
(IACS) представља сложен систем преко којег се 
додељују, прате и контролишу директна плаћања 
у ЕУ, као и одређене мере подршке руралном 
развоју, које се додељују на основу површине или 
броја животиња које поседује пољопривредно 
газдинство. Системом IACS управљају агенције 
за плаћањa које су акредитоване за спровођење 
Заједничке пољопривредне политике.

Системом IACS осигурава се исправно извршавање 
плаћања, спречавају се неправилности, осигурава 
се повраћај неоправдано исплаћених износа 
и помаже пољопривредницима да правилно 
подносе захтеве. 

Пољопривредни произвођачи у Европској унији 
подносе захтев за све врсте подстицаја у оквиру 
директних плаћања Агенцији за плаћање једном 
годишње, у виду јединственог захтева. Агенција 
за плаћања унапред шаље пољопривредницима 
попуњен јединствени захтев који они могу да 
потврде или уколико је потребно исправе/допуне 
у одговарајућем регистру. 

Након истека рока за подношење захтева, Агенција 
за плаћања проверава да ли пољопривредници 
испуњавају услове за остваривање права на 
плаћање. Провера се врши кроз више различитих 
врста контрола (административна контрола, 
контрола на лицу места и надзор површина (ко-
нтрола даљинском детекцијом). Након контроле 
врши се исплата подстицаја на основу стварног 
стања на пољопривредном газдинству. 

На крају Агенција за плаћања ажурира јединствени 
захтев за следећу годину у који су унети подаци 
прикупљени током текуће године. 

Елементи IACS-a су:

1. Систем за индтетификацију пољопривредних 
парцела (LPIS) je географски информациони 
систем који IACS-у омогућава географско 
лоцирање, приказ и просторно интегрисање 
података. Садржи различите скупове про-
сторних података из више извора, који 
заједно чине запис о свим пољопривредним 
површинама (референтним парцелама) у 
држави чланици и највећим прихватљивим 
површинама у оквиру различитих програма 
подршке. LPIS садржи алфанумеричке и 
графичке компоненте.  

2. Систем за геопросторне захтеве и захтеве 
повезане са животињама. За подстицаје по 
површини подносе се обрасци за геопростор-
ни (сликовни) захтев који обезбеђује Агенција 
за плаћања. Систем подразумева електронско 
попуњавање захтева на основу претходно 
прикупљених информација из различитих база 
Агенције за плаћања, а корисник потврђује те 
информације и обележава врсте подстицаја 
(за младе пољопривреднике, за подручје са 
отежаним условима рада у пољопривреди, за 
агроеколошке мере и сл.).

3. Систем за надзор површина је поступак ре-
довног и системског надзора, праћења и про-
цене пољопривредних делатности и пракси 
на пољопривредним површинама на основу 
сателитских снимака и других података. Пода-
ци се могу користити за разне намене, од 
раног упозорења корисника до статистичког 
извештавања. 

4. Систем идентификације корисника је регистар 
пољопривредних газдинстава који осигура-
ва да се идентификују сви захтеви једног 
корисника. 

5. Систем контрола и казни обухвата годишње 
административне провере захтева како 
би се проверила законитост и правилност 
захтева. Административне провере допуњују 
се контролом на лицу места или даљинским 
технологијама. Систем садржи и део који се 
односи на казне због непоштовања прописа 
(губитак права на подстицаје или смањење 
износа).

6. Систем идентификације и регистрације жи-
вотиња садржи податке о животињама које 
се налазе на пољопривредном газдинству, 
означене су идентификационим бро-
јевима преко којих се прати њихово 
кретање током целог животног века.

7. Систем за регистрацију права 
на плаћање успоставља се 
ако се примењује шема 
јединствених плаћања 
(SPS).
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