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1. УВОД
У Извештају о ревизији сврсисходности пословања „Подстицаји мерама руралног
развоја”, Број: 400-738/2020-04/38 од 14. децембра 2020. године Државна ревизорска
институција (у даљем тексту Институција) је навела закључке и налазе.
С обзиром да све откривене несврсисходности нису биле отклоњене у току
ревизије, Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног
извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај, који
је потписало и печатом оверило одговорно лице.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених
несврсисходности. У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и
оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:




приказујемо несврсисходности које су обелодањене у извештају о ревизији
за које је захтевано предузимање мера исправљања,
резимирамо предузете мере исправљања и
дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у
одазивном извештају, задовољавајуће.
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2. НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1 Плански оквир за мере подстицаја руралног развоја није успостављен
благовремено и у потпуности. Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде не води Регистар подстицаја, често мења обим подстицаја,
критеријуме за остваривање права на подстицаје, што је довело до изостанка
потпуног ефеката реализованих мера
2.1.1 Нису донета и усклађена сва планска акта руралног развоја, како би се
успоставио ефикасан, транспарентан, координисан и реалистичан систем
планирања Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне
самоуправе. Дуг период обраде захтева, честе измене обима подстицаја, измене
правилника којим се уређују услови, корисници, прихватљиве инвестиције као и
начин остваривања права на подстицаје, за средства из буџета PC, ствара
атмосферу несигурности код крајњих корисника подстицаја и немогућности
планирања средњорочних и дугорочних инвестиционих активности
2.1.1.1 Опис несврсисходности
Политика руралног развоја се спроводи реализацијом Стратегије пољопривреде и
руралног развоја и Националног програма за рурални развој. Према Закону о планском
систему Републике Србије, јавне политике су правци деловања Републике Србије и
правци деловања аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе у одређеним
областима, ради постизања жељених циљева на нивоу друштва.
Није могуће утврдити усклађеност планских аката руралног развоја нижег
хијерархијског нивоа са планским актима вишег хијерархијског нивоа, јер нису донета
сва планска акта како би се успоставио ефикасан, транспарентан, координисан и
реалистичан систем планирања Републике Србије, аутономне покрајине и јединица
локалне самоуправе. Неблаговремено доношење Националног програм руралног
развоја за период 2018–2020. године који не прописује квантитативно утврђене циљне
вредности показатеља, нити динамику њихове реализације, доводи до немогућности
свеобухватног мерења ефеката реализације мера руралног развоја.
Дуг период обраде захтева, честе измене обима подстицаја, измене правилника
којим се уређују услови, корисници, прихватљиве инвестиције као и начин
остваривања права на подстицаје, за средства из буџета Републике Србије, ствара
атмосферу несигурности код крајњих корисника подстицаја и немогућности
планирања средњорочних и дугорочних инвестиционих активности.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд дата је
препорука да обезбеди планска документа којима ће се по годинама утврдити мере и
друге активности, као и очекивани резултати, облици и врсте намене и обим
појединих мера подстицаја руралном развоју. Препорука је 2. приоритета.
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Београд је обавестило Државну ревизорску институцију о мерама и
активностима које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења
ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању:
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Како би се утврдила усклађеност планских аката руралног развоја нижег
хијерархијског нивоа са планским актима вишег хијерархијског нивоа Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде припрема Националног програм руралног
развоја за период 2021-2027. године и ИПАРД програм за период 2021-2027. године
који ће бити усвојени у последњем кварталу 2021. године. На тај начин биће обезбеђен
ефикасан, транспарентан, координисан и реалистичан систем планирања Републике
Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе. Ова два наведена
програма садржаће мере које ће квантитативно дефинисати циљне вредности
показатеља, динамику њихове реализације и омогућити свеобухватно мерења ефеката
реализације мера руралног развоја за програмски период 2021-2027. године.
Усвајањем ова два програма биће обезбеђена основа за доношење подзаконских
аката за спровођење мера руралног развоја за период од 2021-2027. године чиме ће се
осигурати предвидљивост мера, услова, корисника, прихватљивих инвестиција, обим и
висина подстицаја као и начин остваривања права на подстицаје, што ће створити
сигурност и предвидљивост планирања средњорочних и дугорочних инвестиционих
активности корисника.
2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена
имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће
предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
2.2 Плански оквир за мере подстицаја руралног развоја није успостављен
благовремено и у потпуности
2.2.1 Министарство пољопривреде, приликом планирања средства за
подстицаје, није полазило од смерница предвиђених Стратегијом 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 задовољило све пристигле захтеве, што је
довело до отежаног спровођења политике руралног развоја
2.2.1.1 Опис несврсисходности
Министарство пољопривреде, приликом планирања средства за подстицаје, није
полазило од смерница предвиђених Стратегијом пољопривреде и руралног развоја за
период 2014-2024. године 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 задовољило све пристигле
захтеве, што је довело до отежаног спровођења политике руралног развоја.
Уколико се посматрају реализована средства из буџета Републике Србије у периоду
2017-2019. године може се приметити да је највећи део средстава реализован за
подстицаје за унапређење конкурентности (83%), што је у складу са смерницама за
други стуб подршке. Међутим, разлика се огледа у структури планираних средства за
подстицаје. Примера ради, за подстицаје за очување и унапређење животне средине и
природних ресурса издваја се доста мање средстава него што је овим смерницама
предвиђено. Посебно треба истаћи да две мере у оквиру ових подстицаја (Одрживо
коришћење пољопривредног земљишта и Одрживо коришћење шумских ресурса) се
налазе у надлежности других управа (Управе за пољопривредно земљиште и Управе за
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шуме). Такође, Управа није планирала и реализовала средства за инвестиције за
унапређење и развој руралне инфраструктуре, као подстицаје за диверсификацију
дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима, већ се ослањала на то
да ће се ове мере реализовати из буџета јединица локалне самоуправе.
Влада Републике Србије је за период 2017-2019. године донела три Уредбе и 18
измена Уредби (током 2017. године је било шест измена, 2018. године четири измене и
2019. године осам измена).
2.2.1.2 Исказане мере исправљања
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд дата је
препорука да приликом планирања средстава полази од смерница предвиђених
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја како би се остварили постављени
циљеви политике руралног развоја. Препорука је 2. приоритета.
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Београд је обавестило Државну ревизорску институцију о мерама и
активностима које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења
ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању:
Да ће приликом планирања средстава полазити од Националног програма руралног
развоја за период 2021-2027. године и ИПАРД програм за период 2021-2027. године,
односно поћи ће се од смерница предвиђених Стратегијом пољопривреде и руралног
развоја за други стуб подршке којима је дефинисано да ће највећи део средстава за
подршку другом стубу бити намењен расту конкурентности док ће апсолутни раст
средстава бити опредељен за подршку заштити животне средине.
2.2.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена
имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће
предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
2.3 Плански оквир за мере подстицаја руралног развоја није успостављен
благовремено и у потпуности. Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде и општина Мали Зворник нису у довољној мери пратили ефекте
мера подстицаја руралног развоја
2.3.1 Подаци о планираним средствима за подстицаје мерама руралног развоја
у евиденцији јединица локалне самоуправе и Аутономне покрајине Војводине,
програмима подршке и евиденцији Министарства пољопривреде су различити.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Општина Мали
Зворник не врше адекватно извештавање о ефектима реализованих мера
подстицаја руралног развоја
2.3.1.1 Опис несврсисходности
Подаци о планираним средствима за подстицаје мерама руралног развоја у
евиденцији јединица локалне самоуправе и Аутономне покрајине Војводине,
програмима подршке и евиденцији Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде су различити. Према наводима Министарства пољопривреде, измене
образаца и садржине програма подршке дешавају се због сталног усклађивања
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националног законодавства са правним тековинама ЕУ. Различитост података
онемогућава примену квалитативне и квантитативне анализе мера ефеката руралног
развоја на нивоу јединица локалне самоуправе, а самим тим и спровођење евалуације
на националном нивоу.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објављује Годишњи
извештај о стању у пољопривреди у претходној календарској години (Зелена књига).
Он садржи оцену стања и економског положаја пољопривреде, као и ефекте
реализације мера, реализованих током претходне године. Зелена књига се заснива на
детаљном праћењу стања у пољопривреди и агроекономским стручним анализама.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде не врши адекватно
извештавање о ефектима реализације мера подстицаја руралног развоја. Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде не врши свеобухватно извештавање о
ефектима реализације мера подстицаја руралног развоја, јер у Зеленој књизи објављује
само податке по програмима мера руралног развоја које реализује Управа. Овакав
начин мерења ефеката има за последицу да реализована средства у износу од најмање
1,8 милијарди динара у периоду 2017-2019. године нису обухваћена извештавањем.
2.3.1.2 Исказане мере исправљања
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд дата је
препорука да обезбеди свеобухватно извештавање о ефектима реализованих мера
руралног развоја. Препорука је 2. приоритета.
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Београд је обавестило Државну ревизорску институцију о мерама и
активностима које су предузете до дана достављања овог извештаја:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде проверава реализацију
програма јединица локалне самоуправе кроз извештаје о реализацији програма
јединица локалне самоуправе и о томе се води евиденција.
Свака до сада објављена Зелена књига (од 2014. године) садржи посебан део текста
о подршци на покрајинском и локалном нивоу, који садржи основне информације о
опредељеним буџетским средствима за пољопривреду и рурални развој на
покрајинском и локалном нивоу појединачно, о процентуалном учешћу појединих
група мера, као и о најчешће имплементираним подстицајима. Поред тога, Зелена
књига даје детаљан преглед свих подстицаја у пољопривреди и руралном развоју на
националном нивоу у претходној години, те на тај начин ни један ниво подршке
руралном развоју није изузет из извештавања у овом документу.
Мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или
смањења ризика појављивања несврсисходнсоти у будућем периоду:
Усвајањем Националног програма руралног развоја за период 2021-2027. године и
ИПАРД програма за период 2021-2027. године биће усклађен и Правилник о обрасцу и
садржини програма мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике
руралног развоја који неће бити мењан у периоду 2021-2027. године.
У складу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја биће образована Радна
група за надзор над процесом евалуације и одлучивању о неопходним корективним
мерама у вези са спровођењем мера руралног развоја. Ова два наведена програма
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садржаће сет одговарајућих индикатора који ће послужити за праћење реализације
дефинисаних циљева.
2.3.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена
имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће
предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
2.4 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде не води Регистар
подстицаја, често мења обим подстицаја, критеријуме за остваривање права на
подстицаје, што је довело до изостанка потпуног ефекта реализованих мера
2.4.1 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде не води
Регистар подстицаја у коме би требало да буду уписани јавни подаци о врсти и
висини остварених подстицаја по кориснику подстицаја, што доводи до
нетранспарентног трошења финансијских средстава
2.4.1.1 Опис несвсисходности
Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју прописано је да
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде води Регистар подстицаја у
пољопривреди и руралном развоју у који се уписују подаци о врсти и висини
остварених подстицаја по кориснику подстицаја. Подаци из Регистра подстицаја су
јавни и користе се у циљу спровођења мера за подстицање пољопривреде и руралног
развоја, као и за потребе вођења статистике и аналитике у министарству.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде не води Регистар
подстицаја у коме би требало да буду уписани јавни подаци о врсти и висини
остварених подстицаја по кориснику подстицаја, што доводи до нетранспарентног
трошења финансијских средстава. Према наводима Министарства пољопривреде
регистар није успостављен због недовољног броја запослених службеника (посебно ИТ
струке).
2.4.1.2 Исказане мере исправљања
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд дата је
препорука да у обезбеди јавно доступну евиденцију у коју су уписани подаци о врсти и
висини остварених подстицаја по кориснику подстицаја, што смањује ризик од
нетранспарентног трошења финансијских средстава. Препорука 2. приоритета.
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Београд је обавестило Државну ревизорску институцију о мерама и
активностима које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења
ризика од појављивања несврсисходности у будућем периоду: Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде ће успоставити Регистар подстицаја у коме
ће бити уписани јавни подаци о врсти и висини остварених подстицаја по кориснику
подстицаја.
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2.4.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена
имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће
предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
2.5 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и општина Мали
Зворник нису у довољној мери пратили ефекте мера подстицаја руралног развоја
2.5.1 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде није пратило
реализацију Стратегије и није вршило њену усклађеност са реалним потребама у
области пољопривреде и руралног развоја
2.5.1.1 Опис несврсисходности
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије одређују се
дугорочни правци развоја пољопривреде, између осталог, и брига о развоју руралних
области. Напредак у остваривању стратешких циљева, односно приоритетних подручја
спроводи се процесом евалуације, којом се на основу одабраних индикатора мере
резултати и утицај Стратегије на промене у кључним подручјима деловања.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде треба да прати реализацију
стратегије и предлаже њену усклађеност са реалним потребама у пољопривреди и
руралном развоју.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде није пратило реализацију
стратегије и није вршило њену усклађеност са реалним потребама у области
пољопривреде и руралног развоја, што ствара ризик од неефективности спровођења
политике руралног развоја. Радна група, са задатком да континуирано прате надзор над
процесом евалуације Стратегије и о оствареном напретку у спровођену Стратегије
извештава министра, није основана.
2.5.1.2 Исказане мере исправљања
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд дата је
препорука да обезбеди да континуирано прати реализацију Стратегије пољопривреде
и руралног развоја и врши њену усклађеност са реалним потребама у области
руралног развоја. Препорука је 2. приоритета.
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Београд је обавестила Државну ревизорску институцију да у складу са
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја биће образована Радна група за надзор
над процесом евалуације и одлучивању о неопходним корективним мерама у вези са
спровођењем мера руралног развоја. Ова два наведена програма садржаће сет
одговарајућих индикатора који ће послужити за праћење реализације дефинисаних
циљева.
2.5.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена
имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће
предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
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2.5.2 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи
контролу на лицу места искључиво као ванредни инспекцијски надзор по
налозима Управе, уместо на бази процене ризика
2.5.2.1 Опис несврсисходности
Законом о инспекцијском надзору1 уређено је да инспекцијски надзор, према врсти,
може бити редован, ванредан, мешовити, контролни и допунски. Редован инспекцијски
надзор врши се према плану инспекцијског надзора, док се ванредан инспекцијски
надзор врши у тачно одређеним ситуацијама прописаним Законом.2 Инспекција је
дужна да сачини стратешки (вишегодишњи) и годишњи план инспекцијског надзора.
Годишњи план инспекцијског надзора спроводи се кроз оперативне (полугодишње,
тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи контролу на
лицу места искључиво као ванредни инспекцијски надзор по налозима Управе, уместо
на бази процене ризика, јер не врши увид у евиденцију корисника подстицаја, што
ствара ризик од ненаменског коришћења подстицајних средстава од стране корисника
подстицаја.
2.5.2.2 Исказане мере исправљања
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд дата је
препорука да Припрема план инспекцијског надзора на бази процене ризика у циљу
вршења редовног инспекцијског надзора корисника подстицаја; изврши корекцију
контролних листи за вршење инспекцијског надзора и на бази њихове примене врши
процену ризика. Препорука је 2. приоритета.
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Београд је обавестило Државну ревизорску институцију о мерама и
активностима које су предузете до дана достављања овог извештаја:
Одељење пољопривредне инспекције за контролу подстицајних средстава у
пољопривреди, органску производњу и сточарство је по препоруци Државне
ревизорске институције сачинило Модел Стратешког (вишегодишњег) плана
инспекцијског надзора Одељења за контролу подстицајних средстава у пољопривреди,
органску производњу и сточарство, инспекције за период 2021- 2025. године, по
моделу достављеном од стране НАЛЕД-а и исти је прослеђен НАЛЕД-у на даље
усаглашавање.
У складу са препоруком Одељење је извршило корекцију контролних листи за
вршење инспекцијског надзора и доставило Координационој комисији за инспекцијски
надзор листе које садрже и процену ризика, како би се на бази њихове примене вршила
процена ризика.
Контролне листе:
-КЛ-401-01/02- Очување животињских генетичких ресурса- физичка лица;
-КЛ-402-01/02- Очување животињских генетичких ресурса- правна лица;
-КЛ-403-01/02- Конзумна риба - правно лице;
-КЛ-404-01/02- Краве дојиље - физичка лица;
1
2

„Службени гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018.
Члан 6 Закона о инспекцијском надзору.
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-КЛ-405-01/02- Краве дојиље - правна лица;
-KJI-406-01/02- Квалитетна приплодна грла - физичка лица;
-КЛ-407-01/02- Квалитетна приплодна грла - правна лица;
-KJI-410-01/02- Товна грла - физичка лица;
-КЛ-411-01/02- Товна грла - правна лица;
-КЛ-412-01 /02- Премија за млеко - физичка лица;
-КЛ-413-01/02- Премија за млеко - правна лица;
-КЛ-414-01/02- Премија за млеко-посредан захтев;
-КЛ-416-01/02- Конзумна риба - физичко лице;
-KJI-417-01/02- Главна одгајивачка организација;
-КЛ-419-01/02- Основна одгајивачка организација;
-КЛ-420-01/02- Регионална одгајивачка организација;
-КЛ-С021-01-/02Инспекцијски
надзор
над
овлашћеним
контролним
организацијама и надзор над радом овлашћених контролних организација у
вршењу поверених послова контроле и сертификације у органској производњи.
Мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или
смањења ризика појављивања несврсисходнсоти у будућем периоду:
Одељење пољопривредне инспекције за контролу подстицајних средстава у
пољопривреди, органску производњу и сточарство планира да у препорученом периоду
усагласи план контроле. Такође, планира израду нових чек листа по налозима Управе
за аграрна плаћања, у зависности од налога који буду достављани инспекцији на
контролу, што се тиче редовног инспекцијског надзора у области контроле
подстицајних средстава, односно могућности да пољопривредна инспекција одреди
предмет контроле, настојаће се успостављању договора са Управом за аграрна плаћања
за такво поступање.
2.5.2.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена
имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће
предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
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3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је
одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије,
веродостојан.
Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене
документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи
мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је поднео
Субјект ревизије задовољавајуће.
Напомена:
У складу са одредбама члана 37 Закона о Државној ревизорској институцији, а након
истека рокова исказаним у одазивном извештају, потребно је да обавештавате Државну
ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених
несврсисходности према роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће
доказе.
По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте
остварене након спровођења препорука и отклањања откривених несврсисходности.
У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и
активностима из одазивног извештаја.

Генерални државни ревизор
_________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
1. април 2021. године

Достављено:
- Субјекту ревизије и
- Архиви

13

