РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Субвенције јединица локалне
самоуправе јавним предузећима“
ОСАМ РЕВИДИРАНИХ ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ ЈЕ
ОДОБРИЛО 31 МИЛИЈАРДУ ДИНАРА ЗА ТЕКУЋЕ
ПОСЛОВАЊЕ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА, ЗБОГ ЧЕГА СУ СМАЊЕНЕ МОГУЋНОСТИ
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У периоду од 2015. до 2017. године, осам ревидираних локалних
власти je јавним предузећима одобрило субвенције у укупном износу
од 41 милијарде динара. Износ од 31 милијарде динара је потрошен за
текуће пословање локалних јавних предузећа, a 10 милијарди динара за
инвестициона улагања.

ПРЕПОРУКЕ
Државна ревизорска
институција је након
спроведене ревизије, дала
ревидираним локалним
властима – субјектима
ревизије, следеће
препоруке:
 да дефинишу јасне и
мерљиве смернице за
планирање субвенција
- које би довеле до
смањења субвенција
као расхода у буџету;

Осам ревидираних локалних власти нису планирале у потпуности
субвенције полазећи од својих приоритета развоја и смерница за
планирање, како би се омогућило њихово ефикасно коришћење. Такође,
нису документовале да су програме коришћења субвенција разматрали
детаљно, према планираној намени и динамици коришћења субвенција.
У периоду 2015-2017. године, ревидиране локалне власти
повећавале су средства за субвенције и у највећој мери их одобравале за
текуће пословање јавних предузећа, као нпр. исплату зарада, заостала
дуговања за електричну енергију, неплаћене порезе и доприносе,
отпремнине, покриће губитака и друго. С обзиром на то да су текуће
субвенције чиниле три четвртине укупних субвенција, биле су смањене
могућности за унапређење развоја локалне инфраструктуре. Такође,
постоји ризик да би код четвртине предузећа - корисника субвенција,
редовно пословање било угрожено да нису добијали субвенције.
Ревидиране локалне власти нису успоставиле адекватну контролу у
планирању, коришћењу и извештавању о субвенцијама. Постојећи
систем извештавања о субвенцијама јавних предузећа локалним
властима није пружао детаљне информације о трошењу субвенција. Ради
унапређења квалитета јавних услуга осам ревидираних локалних власти
нису, на одговарајући начин, обезбедиле евалуацију ефеката извршених
субвенција, као услов за будуће ефикасно планирање и коришћење
субвенција.

 да детаљно
анализирају програме
коришћења субвенција
и исто документују како би јавна
предузећа пословала уз
смањење субвенција
или без њих;

 да успоставе адекватну
контролу у планирању,
коришћењу и
извештавању о
субвенцијама.

