РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији сврсисходности пословања
„Ефективност подстицаја у сточарству“

ИАКО ЈЕ У ПЕРИОДУ 2016–2018. ГОДИНЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ИЗ БУЏЕТА
ИЗДВОЈИЛА ОКО 28 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ,
НИЈЕ ДОШЛО ДО ПОВЕЋАЊА БРОЈА ГРЛА КОД ПОЈЕДИНИХ ВРСТА
ЖИВОТИЊА, ПРОИЗВОДЊЕ МЕСА И ПОВЕЋАЊА ИЗВОЗА У ОБЛАСТИ
СТОЧАРСТВА
Сточарска производња у Републици Србији суочава се са бројним
проблемима који као последицу имају смањење броја грла и пад
производње појединих врста меса.
Број грла/кошница (у хиљадама) за период 2015-2018. године
2015
2016
2017
2018
Говеда
916
893
899
878
Свиње
3.284 3.021 2.911 2.782
Овце
1.789 1.665 1.704 1.712
Козе
203
200
183
196
Кошнице пчела
792
792
849
914
Извор: Зелена књига 2018. година

Министарство пољопривреде управљањем није обезбедило
стабилну и предвидиву политику у систему подстицаја у
сточарству. Приликом планирања није полазило од потреба
пољопривредника већ се прилагођавало добијеним средствима
кроз честе измене Уредбе о расподели подстицаја у
пољопривреди и руралном развоју и Правилника о условима и
начину остваривања права на подстицаје у сточарству. Такође,
Министарство пољопривреде је вршило делимичан надзор над
радом Управе за аграрна плаћања.
Управа за аграрна плаћања не успева да обради све захтеве
корисника за подстицаје у сточарству па, из године у годину,
неизмирене обавезе из претходних година чине око 35%
планираних средстава у текућој години. Пољопривредни
произвођачи не знају када ће добити подстицајна средства и када
поднесу уредне захтеве јер одлучивање по захтевима предуго
траје. Захтеви се не обрађују по времену доспећа што ствара
несигурност код корисника подстицаја да ће им подстицајна
средства бити на располагању за нови производни циклус.
Управа нема прописане интерне процедуре у поступку доделе
подстицајних средстава па постоји ризик да пословни процеси,
између осталог, и због тога дуго трају.
И поред погодних природних ресурса за развој сточарства, мере
подстицаја у сточарству нису довеле до значајног напретка у
извозу и обиму производње посматраних врста животиња.
Министарство
пољопривреде
је
креатор
Стратегије
пољопривреде и руралног развоја као и Националног програма за
пољопривреду, међутим наведена документа у себи садрже више
описне него мерљиве циљеве и смернице па је немогуће оценити
да ли је степен развоја сточарства у ревидираном периоду
остварио стратешке циљеве.

Препоруке
Државна ревизорска институција је
дала следеће препоруке:
Министарство
пољопривреде,
шумарства и водопривреде треба
да:
➔ Обезбеди планска документа
којима ће се на краткорочном
нивоу, по годинама, утврдити
остварење циљева, очекиван
резултат, као и облик, врста,
намена и обим подстицаја.
➔ Обезбеди неопходне услове да
се
подстицајна
средства
реализују
у
разумним
роковима да би се обезбедила
сигурност
пољопривредних
произвођача.
➔ Утврди разлоге зашто мере
подстицаја у сточарству нису
довеле до значајног напретка у
извозу и обиму производње
посматраних врста животиња и
предложи решења за даљи
развој сточарске производње.
Управа за аграрна плаћања треба
да:
➔ Сачини писане процедуре
којима се дефинише начин на
који запослени у Управи за
аграрна плаћања поступају у
свом раду и документују
пословне процесе и обезбедити
да
накнадне
контроле
сачињених аката обављају
лица којима то спада у опис
послова.
➔ У складу са могућностима,
организује
едукацију
за
новозапослене у циљу њихове
потпуне припремљености за
врсту и обим послова које
морају да обаве у процесу
контроле захтева за подстицаје.

