РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
УПРАВЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
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1. УВОД
У Извештају о ревизији делова финансијских извештаја, извештаја о јавном дугу и
правилности пословања у области управљања јавним дугом код Управе за јавни дуг за
2017. годину број: 400-576/2018-03/21 од 12. септембра 2018. године, Државна ревизорска
институција (у даљем тексту: Институција) је издала мишљење са резервом о деловима
финансијских извештаја и мишљење са резервом о правилности пословања.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле у потпуности отклоњене у
току ревизије, Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног
извештаја.
Управа за јавни дуг је у остављеном року од 90 дана доставила Одазивни извештај
Број: 401-00-1223/2018-001 од 12. децембра 2018. године, који је потписала и оверила
печатом вд директора Управе за јавни дуг, Ана Триповић (у даљем тексту: Одазивни
извештај).
У Одазивном извештају су приказане мера исправљања утврђених неправилности.
У послеревизионом поступку смо прегледали Одазивни извештај, оценили његову
веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
• приказујемо неправилности 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.

2. НЕПРАВИЛНОСТ И МЕРА ИСПРАВЉАЊА
2.1 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
2.1.1 Отплата камата и пратећих трошкова задуживања
2.1.1.1. Опис неправилности
У Извештају о примљеним кредитима, домаћим и иностраним и извршеним
отплатама дугова у току 2017. године, расходи за камате и пратеће трошкове задуживања
у износу од 1.837.988 хиљада динара укључени су у отплате дугова у складу са Законом о
јавном дугу у износу у којем су и извршени јер представљају обавезе Републике Србије
према кредитору и за исти износ мање су исказани у финансијским извештајима, од чега
се:
- износ од 4.995 хиљада динара односи на измирене обавезе Републике Србије
према Народној банци Србије по основу затезне камате по Уговору о кредиту Г. бр. 840,
од 26. септембра 1995. године;
- износ од 1.074.186 хиљада динара, који је евидентиран као умањење расхода за
отплату камата, односи на уплате крајњих корисника кредита по основу дуга према
Републици Србији за доспелу камату, а у вези са задужењем Републике Србије као
зајмопримца код кредитора Export - Import Bank of China и KfW банке;
- износ од 289.649 хиљада динара извршен са наменских девизних рачуна, од чега
се износ од 280.175 хиљада динара односи на отплату камата по кредитима код KfW
банке, а износ од 9.474 хиљаде динара односи се на отплату камата по кредитима код
Владе Републике Италије;
- износ од 139.877 хиљада динара односи на отплату камата Међународној банци
за обнову и развој (IBRD) по основу кредита за реализацију Пројекта хитне санације од
поплава (евидентирано умањење односи на уплате крајњег корисника кредита по основу
дуга Републици Србији у износу од 103.261 хиљаду динара) и Пројекта подршке
Агенцији за осигурање депозита (износ од 36.616 хиљада динара извршен са наменских
девизних рачуна);
- износ од 129.167 хиљада динара односи на отплату камата Европској
инвестиционој банци по Апекс кредитима извршен са наменских девизних рачуна
отворених код Народне банке Србије за сервисирање наведених кредита;
- износ од 5.095 хиљада динара односи на разлику расхода за камату по кредиту
код Европске инвестиционе банке (EIB) – „Пројекат обнове железнице 2“ за који је
Република Србија дала гаранцију по задужењу „Железнице Србије“ а.д. који су у
Извештају о јавном дугу исказани у извршеном износу од 198.750 хиљада динара, а у
финансијским извештајима за функцију 170 – Трансакције јавног дуга за 2017. годину
исказани у износу од 193.655 хиљада динара;
- износ од 193.445 хиљада динара који је евидентиран као умањење расхода за
накнаде на неповучена средства, односи на уплате крајњих корисника кредита по основу
дуга према Републици Србији, а у вези са задужењем Републике Србије као зајмопримца
код кредитора Export - Import Bank of China и IBRD банке;
- износ од 1.574 хиљаде динара (13.145 евра) односи на отплату накнаде на
неповучена средства по кредиту код KfW банке за Програм „Рехабилитација система
даљинског грејања у Србији - Фаза IV“ извршен са наменског девизног рачуна.
2.1.1.2. Исказана мера исправљања
У вези са утврђеном неправилности, Управа за јавни дуг је, у поступку ревизије,
предузела мере и упутила инструкције крајњим корисницима средстава зајма за уплату
дуга према Републици Србији по основу камата и пратећих трошкова задуживања на
рачуне за уплату јавних прихода, о чему су достављени докази наведени у Извештају о

ревизији делова финансијских извештаја, извештаја о јавном дугу и правилности
пословања у области управљања јавним дугом код Управе за јавни дуг за 2017. годину.
У Одазивном извештају Управа за јавни дуг је образложила даље предузимање
мера и активности на отклањању утврђених неправилности и доставила нове доказе о
предузетим мерама. Достављене су нове инструкције упућене крајњим корисницима
средстава зајма ради правилне уплате дуга према Републици Србији по основу камата и
пратећих трошкова задуживања, као докази о поступању по датим препорукама и то:
- у вези са задужењем Републике Србије као зајмопримца код кредитора Export Import Bank of China и IBRD банке и уплату ЈП „Електропривреда Србије“ од
30. октобра 2018. године 475.734,67 евра у динарској противвредности (Допис
Управа за јавни дуг бр. 401-1395/2018-001 од 18. октобра 2018. године, мејл
„Електропривреде Србије’’ од 31. октобра 2018. године, Извод од 31. октобра
2018. године, Инофактура за зајам IBRD 84490, Захтев за креирање преузете
обавезе у страној валути, Преузете обавезе у страној валути на 747.948,33 евра
(88.586.775,82 динара) и Извештај Управе за трезор број 94 о извршеним
плаћањима на дан 1. новембар 2018. године);
- у вези са задужењем Републике Србије као зајмопримца код кредитора KfW
банке у току 2018. године извршене су уплате од стране крајњих корисника
кредита по основу обавеза према Републици Србији за камату, накнаду на
неповучена средства и главницу на уплатне рачуне број 840-745128843-36, с
позивом на број одобрења по моделу 97 53-601-10527 (допис Управи за трезор
од 27. новембра 2018. године, на износ од 817.349,99 динара, допис Управи за
трезор од 28. новембра 2018. године, на износ од 1.187.526,00 динара, допис
Управи за трезор од 29. новембра 2018. године, на износ од 1.186.850,00
динара, допис Управи за трезор од 30. новембра 2018. године, на износ од
1.186.749,00 динара);
- у вези са задужењем Републике Србије као зајмопримца код кредитора IBRD и
уплатом Агенције за осигурање депозита од 12. октобра 2018.године у износу
од 147.720,43 евра на девизни рачун Министарства Финансија Републике
Србије – Извршење буџета број 840-1630-88, за камату по кредиту код 83400YF (Пројекат подршке АОД), у складу са инструкцијом број 401-1324/2018-001
од 3. октобра 2018. године (допис Управе за јавни дуг број 401-1324/2018-001
од 3.октобра 2018.године, инофактура за зајам IBRD 83400, потврда прилива
средстава од 12. октобра 2018.године на 147.720,43 евра, преузете обавезе у
страној валути на 147.720,43 евра (17.493.481,71 динара), извештај Управе за
трезор број 90 извршеним плаћањима на дан 15. октобар 2018. године, извод
број 107 и изјава од 1. новембра 2018. године);
- ради правилног евидентирања и исказивања расхода за плаћену камату и
накнаду на неповучена средства који су извршени са наменских девизних
рачуна у вези са задужењем Републике Србије као зајмопримца код кредитора
Европске инвестиционе банке (EIB) за Апекс кредите, KfW банке и код Владе
Републике Италије, Управа за јавни дуг је уредила вођење помоћне евиденције
о извршеним плаћањима инокредиторима са наменских девизних рачуна
Републике Србије отвореним код Народне банке Србије и донела процедуру о
усаглашавању кварталних финансијских извештаја Управе за јавни дуг и
кварталних Извештаја о стању јавног дуга Републике Србије у текућој години,
до стицања услова да се сва плаћања са наменских девизних рачуна
евидентирају кроз информациони систем ИСИБ (Правилник о организацији
рачуноводственог система и финансијског извештавања у Министарству
финансија – Управи за јавни дуг број 401-1316/2018 -001 од 03. октобра 2018.
године, Мапа пословног процеса верзија 1 Усаглашавање кварталних
финансијских извештаја Управе за јавни дуг и кварталних Извештаја о стању
јавног дуга Републике Србије у текућој (YYYY) години и Дијаграм активности

-

-

– Одлука број 401-1315/2018 -001 од 3. октобра 2018. године, Закључак 05 Број:
48-11807/2018 од 6. децембра 2018. године за спровођење обрачунских налога,
мејлови за период јул-новембар 2018. године у прилогу којих су достављене
Управи за трезор картице Народне банке Србије за извршене трансакције са
наменских девизних рачуна према инокредиторима EIB и KfW банка);
у вези са разликом расхода за камату по кредиту код Европске инвестиционе
банке (EIB) – „Пројекат обнове железнице 2“ за који је Република Србија дала
гаранцију по задужењу „Железнице Србије“ а.д, Управа за јавни дуг је
прихватила препоруку и у поступку ревизије обавестила Управу за трезор да ће
издатке и расходе за отплату рата за камату које доспевају почетком јануара
месеца текуће године или наредне године према инокредитору, евидентирати и
исказивати у извештајима у складу са насталом променом, односно у складу са
настанком расхода и издатака у моменту отплате кредитору и обавила
консултације са Народном банком Србије по овом питању (дописи број: 4011023/2018-001 од 26.јуна 2018. године; допис број: 403-00-1779/18-001-003 од
30. јула 2018. године; мејл упућен Народној банци Србије од 31. јула 2018.
године и одговор Народне банке Србије од 31. јула 2018. године);
планиран је извор 12 - Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине, ради евидентирања примања по основу отплате датих
кредита крајњим корисницима кредита, а потом и евидентирања издатака на
одговарајућим економским класификацијама класе 6 за плаћену главницу по
кредитима који ће бити извршени са наменских рачуна отворених код Народне
банке Србије и њиховог обелодањивања у финансијским извештајима (Закон о
буџету за 2019. годину, раздео Министарства финансија, Глава 16.7, Управа за
јавни дуг, извор финансирања 12 - Примања од отплате датих кредита и
продаје финансијске имовине).

Управа за јавни дуг је навела да ће по спровођењу обрачунских налога за
трансакције извршене са наменских девизних рачуна Републике Србије отвореним код
Народне банке Србије, у вези са преузетим обавезама за главницу, камату и трошкове
задуживања према инокредиторима, доставити Државној ревизорској институцији нове
доказе о спроведеним обрачунским налозима, а најкасније до рока за израду Завршног
рачуна буџета Републике Србије за 2018. годину.
2.1.1.3. Оцена мере исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу.
Управа за јавни дуг је у обавези да достави доказе/документацију о даљем
поступању и новим предузетим мерама исправљања за наведене неправилности.
2.1.2.1. Опис неправилности
У Извештају о примљеним кредитима, домаћим и иностраним и извршеним
отплатама дугова у току 2017. године, расходи за камате и пратеће трошкове задуживања
укључени су у отплате дугова у складу са Законом о јавном дугу у износу у којем су и
извршени јер представљају обавезе Републике Србије према кредитору и за износ од
42.046 хиљада динара више су исказани у финансијским извештајима, од чега се:
- износ од 21.299 хиљада динара односи на пратеће трошкове задуживања исказане у
финансијским извештајима за функцију 170 – Трансакције јавног дуга за 2017. годину, јер
је наведени расход реализован у 2016. години и исказан као плаћена приступна накнада у
Извештају о јавном дугу за 2016. годину;
- износ од 20.747 хиљада динара односи на расходе за камату по кредиту код
Европске инвестиционе банке (EIB) – „Пројекат хитна санација саобраћаја“ за који је
Република Србија дала гаранцију по задужењу ЈП „Путеви Србије“ и који је са девизног
рачуна исплаћен кредитору 5. јануара 2018. године.

2.1.2.2. Исказана мера исправљања
Управа за јавни дуг је прихватила препоруку и у поступку ревизије обавестила
Управу за трезор да ће издатке и расходе за отплату рата за камату које доспевају
почетком јануара месеца текуће године према инокредитору, евидентирати и исказивати у
извештајима у складу са насталом променом, односно у складу са настанком расхода и
издатака у моменту отплате кредитору и обавила консултације са Народном банком
Србије по овом питању (докази: дописи број: 401-1023/2018-001 од 26.јуна 2018. године;
допис број: 403-00-1779/18-001-003 од 30. јула 2018. године; мејл упућен Народној банци
Србије од 31. јула 2018. године и одговор Народне банке Србије од 31. јула 2018. године).
У Одазивном извештају је навела да ће по спровођењу обрачунских налога за
трансакције извршене са наменских девизних рачуна Републике Србије отвореним код
Народне банке Србије, у вези са законима преузетим обавезама за главницу, камату и
трошкове задуживања према инокредиторима, доставити Државној ревизорској
институцији нове доказе о спроведеним обрачунским налозима, а најкасније до рока за
израду Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2018. годину.
2.1.2.3. Оцена мере исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу.
Управа за јавни дуг је у обавези да достави доказе/документацију о даљем
поступању и новим предузетим мерама исправљања за наведене неправилности.
2.1.3.1. Опис неправилности
Погрешно евидентирани расходи за камате и пратеће трошкове задуживања у
износу од 2.320.102 хиљада динара, а односе се на:
- дисконт у износу од 2.216.201 хиљаду динара, евидентиран и исказан као
расход Републике Србије, уместо као издатак у оквиру отплате главнице
(номиналне вредности), како је то прописано чланом 16. Правилника о
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
који се примењивао у 2017. години;
- расходе за провизију на неповучена средства по основу дате гаранције од
стране Републике Србије Европској банци за обнову и развој (EBRD) у вези са
задужењем АД „Србија Карго“ за набавку и модернизацију електро гарнитура,
у износу од 19.425 хиљада динара који су извршени из средстава обезбеђених у
оквиру економске класификације 442 – Отплата страних камата, уместо са
економске класификације 444 – Пратећи трошкови задуживања;
- Отплату камата по гаранцијама за кредите ЈП „Србијагас“-а код одређених
банака у износу од 84.476 хиљада динара (682.140,45 евра) извршену са групе
економске класификације 613000 – Отплата главнице по гаранцијама, уместо
са групе економске класификације 443000 – Отплата камата по гаранцијама.
2.1.3.2. Исказана мера исправљања
Ради отклањања утврђених неправиности и правилног евидентирања расхода по
основу камата и пратећих трошкова задуживања, Управа за јавни дуг је:
- у вези са извршењем и евидентирањем расхода по основу дисконта, Управа за
јавни дуг је уредила наведену област тако што је предложила допуну контног
плана у оквиру групе економских класификација 441 – Отплата домаћих
камата, прописивањем нове економске класификације 441122 – дисконти на
домаће дугорочне хартије од вредности (Правилник о изменама и допунама
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем („Службеном гласнику РС“, број: 20/18));
- у вези са провизијом на неповучена средства по основу дате гаранције од
стране Републике Србије Европској банци за обнову и развој (EBRD) -

-

задужења АД „Србија Карго“ за набавку и модернизацију електро гарнитура,
прихватила препоруку и доставила дописе упућене Управи за трезор за
прекњижавање наведеног износа;
у вези са књижењем расхода за камату по основу датих гаранција од стране
Републике Србије одређеним банкама по задужењу ЈП „Србијагас“ Нови Сад,
Управа за јавни дуг је упутила инструкције овом предузећу о поступању са
пренетим средствима (Закључак Владе 05 Број: 420-7031/2018 од 30. јула 2018.
године, мејл од 30. јула 2018. године, захтеви за креирање и плаћање обавезе
по основу превремене отплате кредита UniCredit Bank Srbija a.d. Београд и
„АИК Банци” а.д. Београд, изводи текућег рачуна ЈП „Србијагас“ код UniCredit
Bank Srbija a.d. Београд и „АИК Банка” а.д. Београд, достављени мејлом од 18.
октобра 2018. године).

2.1.3.3. Оцена мере исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.
2.2 Отплата главнице
2.2.1 Отплата главнице страним кредиторима и по гаранцијама
2.2.1.1 Опис неправилности
У Извештају о примљеним кредитима, домаћим и иностраним и извршеним
отплатама дугова у току 2017. године, издаци за отплату главнице у износу од 18.871.929
хиљада динара укључени су у отплате дугова у складу са Законом о јавном дугу у износу
у којем су и извршени јер представљају обавезе Републике Србије према кредитору и за
исти износ мање су исказани у финансијским извештајима, од чега се:
- износ од 1.454.702 хиљада динара односи на отплату главнице KfW банци и Export
Import bank of China евидентиран као умањење по основу уплата од стране крајњих
корисника кредита за отплату дуга према Републици Србији која је зајмопримац код ових
банака и истовремено давалац кредита крајњим корисницима;
- износ од 2.195.830 хиљада динара односи на отплату главнице KfW банци извршен
са наменских девизних рачуна;
- износ од 3.391.507 хиљада динара односи на отплату главнице по основу кредита
код Републике Италије извршен са наменских девизних рачуна;
- износ од 11.827.153 хиљада динара односи на отплату главнице Европској
инвестиционој банци (EIB) по Апекс кредитима извршен са наменских девизних рачуна;
- износ од 2.737 хиљада динара односи на разлику издатака за главницу по кредиту
код Европске инвестиционе банке (EIB) – „Пројекат обнове железнице 2“ за који је
Република Србија дала гаранцију по задужењу „Железнице Србије“ а.д. који су у
Извештају о јавном дугу исказани у извршеном износу од 299.447 хиљада динара, а у
финансијским извештајима за функцију 170 – Трансакције јавног дуга за 2017. годину
исказани у износу од 296.710 хиљада динара.
2.2.1.2 Исказана мера исправљања
Управа за јавни дуг је уредила област евидентирања примања и издатака по основу
уплате дуга према Републици Србији и предузела мере и активности ради правилног
исказивања наведених уплата и издатака за главницу, а у вези са задужењем Републике
Србије као зајмопримца код кредитора Export - Import Bank of China, IBRD банке, KfW
банке, Европске инвестиционе банке (EIB), код Владе Републике Италије и код других
кредитора.
Достављени су докази наведени у тачки 2.1.1.2. овог извештаја, у вези са задужењем
Републике Србије као зајмопримца код кредитора Export - Import Bank of China, IBRD
банке, KfW банке, Европске инвестиционе банке (EIB), других кредитора и по основу

уплата ЈП „Електропривреда Србије“, уплатом Агенције за осигурање депозита уплата
јавних предузећа за водоснабдевање и грејање по основу обавеза према Републици
Србији за главницу на уплатни рачун број: 840-921521843-74, с позивом на број одобрења
по моделу 97 53-601-10527 или на девизни рачун Министарства Финансија Републике
Србије – Извршење буџета број 840-1630-88.
Управа за јавни дуг је прихватила препоруку и у поступку ревизије обавестила
Управу за трезор да ће издатке за отплату главнице које доспевају почетком јануара
месеца текуће или наредне године према инокредитору, евидентирати и исказивати у
извештајима у складу са насталом променом, односно у складу са настанком расхода и
издатака у моменту отплате кредитору и обавила консултације са Народном банком
Србије по овом питању, што је т објашњено у оквиру тачке 2.1.1.2. овог извештаја.
2.2.1.3 Оцена мере исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу.
Управа за јавни дуг је у обавези да достави доказе/документацију о даљем
поступању и новим предузетим мерама исправљања за наведене неправилности.
2.2.2.1 Опис неправилности
У Извештају о примљеним кредитима, домаћим и иностраним и извршеним
отплатама дугова у току 2017. године, издаци за отплату главнице укључени су у отплате
дугова у складу са Законом о јавном дугу и исказани у износу у којем су и извршени јер
представљају индиректне обавезе Републике Србије према кредитору, и за износ од
79.219 хиљада динара више су исказани у финансијским извештајима.
Износ од 79.219 хиљада динара односи се на издатке за главницу по гаранцији по
кредиту код Европске инвестиционе банке (EIB) – „Пројекат хитна санација саобраћаја“
за који је Република Србија дала гаранцију по задужењу ЈП „Путеви Србије“ и који је са
девизног рачуна исплаћен кредитору 5. јануара 2018. године.
2.2.2.2 Исказана мера исправљања
У вези са издацима за отплату рата за главницу које доспевају почетком јануара
месеца текуће године према инокредитору Управа за јавни дуг је предузела мере у
поступку ревизије и обавестила Управу за трезор да ће издатке и расходе за отплату рата
за главницу и камату које доспевају почетком јануара месеца текуће или наредне године
према инокредитору евидентирати и исказивати у извештајима у складу са насталом
променом, односно у складу са настанком расхода и издатака у моменту отплате
кредитору и обавила консултације са Народном банком Србије по овом питању, што је т
објашњено у оквиру тачке 2.1.1.2. овог извештаја.
У Одазивном извештају навела је да ће по спровођењу обрачунских налога за
трансакције извршене са наменских девизних рачуна Републике Србије отвореним код
Народне банке Србије, у вези са законима преузетим обавезама за главницу, камату и
трошкове задуживања према инокредиторима, доставити Државној ревизорској
институцији нове доказе о спроведеним обрачунским налозима, а најкасније до рока за
израду Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2018. годину.
2.2.2.3 Оцена мере исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као делимично задовољавајуће.
Управа за јавни дуг је у обавези да достави доказе/документацију о постигнутим
мерама исправљања наведене неправилности.
2.3 Стање јавног дуга
2.3.1 Учешће дуга општег општег нивоа државе

2.3.1.1 Опис неправилности
Учешће дуга општег нивоа државе, не укључујући обавезе по основу реституције, у
бруто домаћем производу, на дан 31. децембар 2017. године износи 62,5%, односно
58,69% према објављеним подацима о вредности бруто домаћег производа од стране
Републичког завода за статистику Србије за 2017. годину, што је изнад нивоа од 45%
БДП-а, одређеног Законом о буџетском систему, у оквиру општих фискалних правила.
2.3.1.2 Исказана мера исправљања
У Одазивном извештају је истакнуто да је у току 2018. године, настављен тренд
смањења учешћа дуга општег нивоа државе у бруто домаћем производу. Наведено је да је
учешће дуга општег нивоа државе, у бруто домаћем производу, не укључујући обавезе по
основу реституције, на дан 30. септембар 2018. године износило је 56,7% бруто домаћег
производа. (Доказ: Објављен Квартални извештај стања и структуре јавниг дуга на сајту
Управе за јавни дуг).
2.3.1.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо Одазивни извештај број 401-00-1223/2018-001 од 12. децембра
2018. године, који је, на основу захтева из Извештаја о ревизији делова финансијских
извештаја, извештаја о јавном дугу и правилности пословања у области управљања
јавним дугом код Управе за јавни дуг за 2017. годину број: 400-576/2018-03/21 од 12.
септембра 2018. године, доставила Управа за јавни дуг. Оценили смо да је Одазивни
извештај, који је потписом и печатом потврдила вд директора Управе за јавни дуг, Ана
Триповић, 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
доставила Управа за јавни дуг, делимично задовољавајуће.
Управа за јавни дуг је у обавези да мере исправљања откривених неправилности,
које су оцењене као делимично задовољавајуће, спроведе у целости, обавести Државну
ревизорску институцију о постигнутој мери исправљања наведених неправилности и
достави одговарајуће доказе.
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