РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији сврсисходности пословања
„Подстицаји мерама руралног развоја“

Иако је издвојено најмање 26 милијарди динара за подстицаје мерама
руралног развоја, није могуће оценити степен остварења циљева политике
руралног развоја, зато што планска акта нису благовремено донета и не
садрже очекиване резултате појединих мера
Руралне области у Републици Србији се сусрећу са бројним
проблемима, као што су старачкa газдинства, застарела пољопривредна
механизација и др. Последњих година усвојен је велики број
докумената, стратегија, закона, као и подзаконских аката, који
регулишу област руралног развоја, ипак стање још увек није
задовољавајуће.
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Национални програм руралног развоја, као један од кључних
документа за реализацију циљева политике руралног развоја, није
благовремено донет и не садржи јасно дефинисане индикаторе за
мерење очекиваног резултата. Из наведених разлога тешко је утврдити
да ли су програми подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја јединица локалне власти усклађени са
националним програмом. Преко 74% јединица локалне самоуправе,
укључујући и општину Мали Зворник, није донело стратегију руралног
развоја.
Министарство пољопривреде, приликом планирања средстава
за подстицаје, није полазило од смерница предвиђених Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја већ се прилагођавало захтевима за
подстицаје кроз честе измене Уредби и преносило средства са мање
тражених подстицаја на оне подстицаје који су у одређеној години
показали тренд раста, како би задовољио све пристигле захтеве, што је
довело до отежаног спровођења политике руралног развоја. Право на
подстицајна средства, из буџета Републике Србије, остваре сви уредно
поднети захтеви (као и неки неуредно поднети захтеви) корисника
подстицаја без обзира на висину планираних средстава за дату врсту
подстицаја у одређеној години. Међутим, Управа за аграрна плаћања
једним корисницима подстицаја обради захтеве у року краћем од 30
дана, а за друге је неопходно чак више од 500 дана.
Министарство пољопривреде не води Регистар подстицаја у
коме би требало да буду јавно доступни подаци о врсти и висини
остварених подстицаја по кориснику подстицаја. Министарство
пољопривреде спроводи контролу на лицу места искључиво по
налозима Управе за аграрна плаћања, уместо на бази процене ризика.

˗ Обезбеди планска
документа којима ће се по
годинама утврдити мере и
друге активности, као и
очекиване резултате,
облике и врсте намене и
обим појединих мера
подстицаја руралном
развоју;
˗ Приликом планирања
средстава полази од
смерница предвиђених
Стратегијом
пољопривреде и руралног
развоја како би се
остварили постављени
циљеви политике
руралног развоја;
˗ Обезбеди јавно доступну
евиденцију о врсти и
висини остварених
подстицаја по кориснику
подстицаја, што смањује
ризика од
нетранспарентног
трошења финансијских
средстава.
Управи за аграрна плаћања
да обезбеди функционалан
систем спровођења мерама
подстицаја руралног
развоја кроз објављивање
јавних позива и конкурса,
обраду захтева у разумним
роковима и објављивање
ранг листа подносиоца
захтева за остваривање
права на подстицаје.

