РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Противградна заштита у Републици Србији“

Постојећи приступ РХМЗ у планирању средстава потребних
за функционисање противградне заштите, дистрибуцији
противградних ракета и одржавању лансирних станица не
обезбеђује у довољној мери заштиту пољопривредног
производа и пољопривредног произвођача
РХМЗ није на одговарајући начин планирао потребна средства за
функционисање противградне заштите јер:
 даје приоритет обављању других послова из своје надлежности
(нпр. већи део средстава из увећаног лимита, које је определило
Министарство финансија за противградну заштиту за 2017. годину
усмерио је на метеоролошке и хидролошке послове);
 се ослања на финансирање из текуће буџетске резерве;
 се ослања на помоћ јединица локалне самоуправе.
Овакав начин планирања доводи до ризика да РХМЗ не обезбеђује
на време потребне услове за оптимално функционисање система
одбране од града.
Лансирна станица
Постојећи начин набавке, дистрибуције
противградних ракета и одржавања лансирних
станица од стране РХМЗ, као и непредвидива
подршка других надлежних органа у
спровођењу мера противградне заштите
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угрожавају њену ефикасност, јер:
 поједине лансирне станице остају без ракета у току дејства;
 капацитети мреже лансирних станица нису искоришћени због
недовољног броја стрелаца, лошег стања објеката и нерешених
имовинско  правних односа.
Министарство
пољопривреде
врши
Противградне мреже
делимичан
надзор
над
припремом
и
спровођењем одбране од града, ограничавајући
се на проверу благовремености и испуњености
прописане форме извештаја које доставља
РХМЗ. Министарство пољопривреде није
прописало методологију за процену штете од
града на пољопривредним културама. Поједине
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јединице локалне самоуправе врше процену
штете на основу Упутства о јединственој методологији за процену
штете од елементарних непогода из 1987. године. Поред подстицаја за
осигурање, Министарство пољопривреде даје подстицаје за
противградне мреже, али не прати посебно покривеност
пољопривредних површина противградним мрежама, због чега не може
да спроведе праву евалуацију ових подстицаја.

ПРЕПОРУКЕ ДРИ
Државна ревизорска
институција је након
спроведене ревизије, дала
РХМЗ и Министарству
пољопривреде 8 препорука,
између осталог, у циљу
веће стабилности
финансирања одбране од
града:
 да РХМЗ планира
средства у складу са
својим надлежностима
и утврђеним
средњорочним
циљевима, не
рачунајући на помоћ
јединица локалне
самоуправе и накнадно
добијање средстава
текуће буџетске
резерве;
 да Министарство
пољопривреде пропише
методологију на основу
које ће јединице
локалне самоуправе да
врше прелиминарну
процену оштећења од
града на
пољопривредним
културама, како би се
омогућило добијање
упоредивих и
вредносно исказаних
података о штети
насталој као последица
града.

У циљу боље припремљености система за деловање (правовремена набавка ракета, одржавање
лансирних станица и финансирање стрелаца), потребно је да РХМЗ кроз приоритетне области
финансирања планира укупна потребна средства за противградну заштиту. Доношењем инструкције
којом би уредио начин дистрибуције противградних ракета (пре и у току сезоне), РХМЗ би смањио
ризик да лансирне станице остану без ракета у току дејства.
Министарство пољопривреде би обезбеђивањем података о укупним површинама које су
покривене противградним мрежама могло да прати напредак у реализацији постављених стратешких
циљева, и допринело би већем степену заштите пољопривредног производа и пољопривредног
1
произвођача, а тиме и смањењу штете.

