РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији сврсисходности пословања
„Ефикасност наплате накнаде за одводњавање“

Јавна водопривредна предузећа „Србијаводе“ и „Воде Војводине“ нису
наплатила од обвезника доспеле накнаде за одводњавање у најмањем износу од
10 милијарди динара услед недовољно ефикасне наплате накнаде.
Јавна водопривредна предузећа „Србијаводе“ и „Воде
Војводине“ утврдила су накнаду за одводњавање обвезницима
накнаде у износу 13,3 милијарди динара у периоду 2017-2020.
године. Приметан је пораст потраживања за 43% на дан 31.
децембар 2020. године у односу на исти дан 2017. године и
износе 10,9 милијарди динара. Сходно томе, изостанак слањa
опомена дужницима, као и изостанак покретања поступка за
принудну наплату потраживања утицале су на повећање износа
ненаплаћених потраживања и ризика од апсолутне застарелости
потраживања и немогућности наплате судским поступком.
Јавна водопривредна предузећа нису од свих надлежних
органа прикупила податке о обвезницима накнаде за
одводњавање ради утврђивања обавеза плаћања накнаде. Део
добијених података је непотпун, што најпре има за последицу да
подаци нису били употребљиви како би се донела решења. На
основу ових података проценили смо да је укупна неутврђена
накнада за одводњавање 764 милиона динара за 2020. годину,
односно да „Србијаводе“ није донела решења за 32% укупног
износа накнаде, док „Воде Војводине“ за 15%.
Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ је послало
решења обвезницима накнаде за одводњавање истовремено за
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коју су утврдила два јавна водопривредна предузећа, а чија
решења нису уручена обвезницима износи 377 милиона динара.

Препоруке
Државна ревизорска
институција је, између
осталог, препоручила и
Јавним водопривредним
предузећима да:
- Обезбеди благовремено
прикупљање података о
власнику, односно
кориснику земљишта и
објеката на мелиорационом
подручју ради утврђивања
обaвезе плаћања накнаде за
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органа;
- Опомене за плаћање
доспелог а ненаплаћеног
дуга достављају редовно и
свим дужницима;
- Поступке принудне наплате
спроводе благовремено и
према свим обвезницима;
Министарству
пољопривреде, шумарства и
водопривреде-Републичкој
дирекцији
за
воде
и
Покрајинском секретаријату
за
пољопривреду,
водопривреду и шумарство
да
предузме неопходне
активности како би
се
обезбедио
благовремено
поступање
по
жалби
обвезника накнаде у циљу
поштовања законских рокова
за решавање по жалби.

Како Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде-Републичка дирекција за воде и Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство нису одлучили по жалби странке у законом предвиђеном року,
обвезници накнаде подносили су тужбе Управном суду због недоношења захтеваног акта, што
за последицу најчешће има губитак ових спорова од стране органа који су надлежни за
доношење аката и самим тим обавезу плаћања судских трошкова за изгубљени спор (20
милиона динара за 2019. и 2020. годину), као и изостанак плаћања накнаде.

