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1. УВОД
У Извештају о ревизији сврсисходности пословања број: 400-481/2021-04/37 од 14.
децембар 2021. 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 деведесет 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 Благовремено утврђивање накнаде за одводњавање и одлучивање о
жалбама обвезника допринело би ефикаснијој наплати накнаде
2.1.1 Недоношење захтеваног акта надлежног органа у законом предвиђеном року
имало је за последицу губитак судских спорова и исплаћене судске трошкове
2.1.1.1 Опис несврсисходности
Против решења јавних водопривредних предузећа („Србијаводе“ и „Воде Војводине“)
којима је утврђена накнада за одводњавање може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана
достављања решења и то Републичкој дирекцији за воде (за територију Републике Србије
која не укључује Аутономну покрајину) и Покрајинском секретаријату за пољопривреду,
водопривреду и шумарство (за територију Аутономне покрајине). Највећи број изјављених
жалби на решења јавних водопривредних предузећа односи се на тврдњу жалиоца да су пре
доношења првостепеног решења отуђили непокретност, као и да нису обвезник накнаде за
одводњавање из других разлога. Како јавна водопривредна предузећа (као првостепени
орган) и Републичка дирекција за воде, Покрајински секретаријат (као другостепени орган)
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.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој дирекцији за
воде дата је препорука да предузме неопходне активности како би се обезбедило
благовремено поступање по жалби обвезника накнаде у циљу поштовања законских рокова
за решавање по жалби. Препорука је 2. приоритета.1
По препоруци, у Одазиваном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде – Републичка дирекцији за воде је обавестила Институцију о мерама и
активностима које су предузете и које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности
или смањења ризика од појаве несврсисходности у будућем временском периоду:
Попуњено је упражњено радно место за послове набавки и управне послове у области
водопривреде. Након спроведеног јавног конкурса, једно лице је примљено у радни однос и
распоређено је на радно место за послове набавки и управне послове у области
водопривреде.
У Спецификацији радних циљева Одељења за правне, економско - финансијске и
административно техничке послове за 2022. годину, одређен је као циљ већи број донетих
другостепених решења по жалбама које су изјављене против решења јавних водопривредних
предузећа о утврђивању накнада за воде у односу на циљеве те организационе јединице
утврђене у 2021. години. Односно, спецификацијом радних циљева Одељења за правне,
економско финансијске и административно техничке послове за 2022. годину одређено je да
ће у 2022. години бити донето 400 другостепених решења по жалбама изјављеним против
решења јавних водопривредних предузећа о утврђивању накнада за воде.

Приоритет 2 означава несврсисхдосноти које је могуће отклонити у року до годину дана односно препоруке
по којима је потребно поступити у року од годину дана.
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У наредном периоду, као мера исправљања несврсисходности, биће предузета
активност да се при изради новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде предложи да се
повећа број извршилаца на радном месту у оквиру којег се извршавају послови који се
односе на решавање по жалбама обвезника плаћања накнада за воде.
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.
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 Институцију о
предузетим мерама и активностима о отклањању откривених несврсисходности према
роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће доказе.
По истеку три године 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.

ЧЛАН САВЕТА
_________________________
Невенка Бојанић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
22. март 2022. године
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