РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији сврсисходности пословања
„Доступност и исправност воде за пиће“

Мере које су предузимале локалне самоуправе и други надлежни органи
у циљу континуираног снабдевања водом за пиће биле би ефективније
да су обезбеђени прописани услови за обављање делатности, редовна
контрола, оцена и праћење здравствене исправности воде за пиће
Неисправност воде за пиће
утиче на континуитет и
квалитет
снабдевања
становништва водом за пиће,
што може довести до
повећања
ризика
по
нарушавање
здравља
становништва.
У периоду од 2015. до 2018.
године 20% тестираних
узорака воде за пиће из
јавних водовода и водних
објеката у Републици Србији
није испуњавало прописане
критеријуме исправности.
Јединице локалне самоуправе и градска општина – субјекти
ревизије нису предузеле мере како би се у потпуности
обезбедили предуслови за континуирано пружање услуга
снабдевања исправном водом за пиће, једнака доступност и
подједнак квалитет воде за пиће којом се снабдева
становништво. Поред тога нису утврдиле начин
изјашњавања корисника о квалитету пружања услуге,
пројекти нису реализовани у предвиђеним роковима, а
коришћени индикатори остварења циљева нису усмерени на
оцену ефеката улагања јавних средстава у унапређење
доступности и/или исправности воде за пиће.
Кашњење у доношењу подзаконског акта којим се уређују
услови и обавезе за деловање у области јавног здравља и
неактивност јединица локалне самоуправе допринели су
томе да нису преузете обавезе планирања и праћења
исправности воде за пиће због чега није обезбеђено да се
контрола на територији за коју су надлежне врши у свим
јавним водоводима и у прописаном обиму.
Неједнако поступање приликом оцене безбедности употребе
воде за пиће утиче да стручно мишљење о безбедности
употребе, односно могућности коришћења воде за пиће, није
садржано у свим извештајима о резултатима анализа који се
достављају санитарним инспекторима ради предузимања
мера из њихове надлежности.

Државна ревизорска институција је, након спроведене
ревизије,
дала
следеће
препоруке:
Јединицама локалне самоуправе и градској општини –
субјектима
ревизије
да
обезбеде прописане предуслове
вршиоцима комуналне делатности за континуирано снабдевање
становништва исправном водом
за
пиће,
уреде
начин
изјашњавања
корисника
о
квалитету услуге, унапреде
поступак планирања, праћења и
извештавања
о
ефектима
утрошка средстава буџета за
водоснабдевање
и
донесу
планове јавног здравља и
посебне програме којима ће
преузети обавезу контроле и
праћења исправности воде за
пиће на својим територијама.
Институту за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић
Батут“ да донесе стручнометодолошка упутства за:
- примену
прописа
и
обезбеђивања једнаке праксе
приликом давања мишљења о
могућности коришћења воде за
пиће и
- прикупљање
и
размену
података о исправности воде за
пиће, њихову анализу и
извештавање.
Министарству здравља да
интензивира активности на
доношењу подзаконског акта
којим се уређују услови и
обавезе за деловање у области
јавног здравља.

