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УВОД
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Државна ревизорска институција издала је Извештај о ревизији сврсисходности
пословања „Ефективност подстицаја у сточарству”, Број: 400˗1115/2019˗04/15 од 17.
децембра 2019. годинe у којем је навела закључке и налазе.
С обзиром да све откривене несврсисходности нису биле отклоњене у току
ревизије, Државна ревизорска институција је од субјекта ревизије захтевала
достављање одазивног извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 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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НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА

2.1. Министарство пољопривреде управљањем није обезбедило стабилну и

предвидиву политику у систему подстицаја у сточарству
2.1.1. Министарство пољопривреде приликом планирања није полазило од
потреба пољопривредника већ се прилагођавало добијеним средствима кроз честе
измене уредбe и правилника
2.1.1.1 Опис несврсисходности
У циљу планирања производног циклуса потребно је да пољопривредни
произвођачи унапред буду упознати са могућношћу субвенционисања своје
производње од стране државе.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом планирања
није полазило од потреба пољопривредника већ се прилагођавало добијеним
средствима кроз честе измене уредбe и правилника.
Изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју и
Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је у току године преносило
средства са мање тражених подстицаја на оне подстицаје који су у одређеној години
показивали тренд раста и прилагођавало се константном расту захтева за подстицаје.
Овим је потенцијално угрожена ефективност функционисања подстицаја у
сточарству, јер се честим изменама уредби и правилника ствара неизвесност код
корисника подстицаја, који не могу предвидети који ће услов важити у тренутку
подношења захтева, што утиче на поверење произвођача да ће добити подстицаје за
улагања у процес производње.
У посматраном периоду Министарство пољопривреде, шумарства
водопривреде је вршило делимичан надзор над радом Управе за аграрна плаћања.

и

2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд дата је
препорука да приликом планирања средстава полази од потреба пољопривредника, а у
циљу достизања стабилне и предвидиве аграрне политике.
Препоруци је дат приоритет 2 који означава несврсисходности које је могуће
отклонити у року до годину дана, односно, препоруке по којима је потребно поступити
у року до годину дана.
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде, Београд је обавестило Државну ревизорску институцију о мерама и
активностима које су предузете до дана достављања овог извештаја:
1) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде предвидело je израду
Нацрта закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, у Плану рада Владе за 2020. годину. У достављеном документу
Плану рада Владе за 2020. годину из јануара 2020. године, Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде је планирало у текућој 2020. години
Измену и допуну Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју. У
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поменутом плану рада, измене и допуне су да се утврђују услови за плаћање
премије за млеко према квалитету и за успостављање подршке у сточарству по
грлу у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди. Референтни документ је
Стратегија пољопривреде и руралног развоја за период 2014˗2024. године. Док је
планирани рок за ову активност септембар 2020. године.
У Белешци, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде навело је
Државној ревизорској институцији шта се конкретно планира изменама Закона о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју. У сектору сточарства, измене
се односе на следеће мере подршке:
˗ премије за млеко, предлог измене закона ће се односити на формално
правну могућност да се износ премије за млеко одређује у односу на
квалитет предатог млека млекари (висина износа премије за млеко
различита у односу на класу предатог млека млекари);
˗ прекомпоновање ˗ поједностављење актуелних мера подршке у сектору
сточарства, проширења мера подршке по врстама домаћих животиња;
˗ омогућавање остваривања права на подстицајна средства по грлу за ситне
преживаре (овце и козе) и за она грла која нису квалитетно приплодна, што
је веома битно за мања пољопривредна газдинства ˗ оне произвођаче које
живе на подручјима са отежаним условима за обављање пољопривредне
производње (маргинална подручја) у којима је услов минимум 10 грла овца
или 5 грла коза);
˗ омогућавање ширег ˗ безусловног спектра сточарских мера подршке који су
у систему органске производње.
Изменом и допуном Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
омогућиће се доношење мањег броја подзаконских аката ˗ правилника, што ће
представљати велико олакшање за подносиоце захтева, а све у циљу стварања
оптималних услова развоја сектора сточарства.
2) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ажурира веб страницу
(http://www.minpolj.gov.rs).
3) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде изјаснило се да редовно
одговара на поднеске/мејлове, телефонске позиве контакт центара Министарства
пољопривреде шумарства и водопривреде.
4) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде непосредно комуницира
са саветодавцима из припадајуће подручне пољопривредне стручне службе и
основним одгајивачким организацијама;
У белешци, Информација у вези помоћи пољопривредним произвођачима,
наведено је да обављање саветодавних послова у Републици Србији је уређено
Законом о обављању саветодавних послова у области пољопривреде („Службени
гласник РС“, бр. 30/10). На основу овог закона су донети подзаконски акти:
˗ Уредба о утврђивању средњорочног програма развоја саветодавних послова у
пољопривреде за период од 2016. до 2020. године („Службени гласник РС“, бр.
39/16);
˗ Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање
саветодавних послова у пољопривреди („Службени гласник РС“, бр. 80/14 и
86/14);
˗ Правилник о садржини и начину вођења Регистра пољопривредних
саветодаваца („Службени гласник РС“, бр. 67/14);
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˗ Правилник о обрасцу и садржини идентификационе картице пољопривредног
саветодавца, као и начину њеног коришћења, издавања и поништења
(„Службени гласник РС“, бр. 72/14).
Годишњим програмом за 2020. годину планиране су активности на основу члана
27. став 4. Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области
пољопривреде („Службени гласник РС”, број 30/10), члана 4. став 1. Закона о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16) и ове године је донета Уредба о Утврђивању Годишњег
програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2020. годину („Службени
гласник РС”, бр. 4/20). Годишњим програмом, тј. овом уредбом се утврђују конкретне
активности у 2020. години које се односе на обављање саветодавних послова у
пољопривреди, подручја на којима се обављају ти послови, обим, рокови и начин
спровођења активности, извештавање о извршеним саветодавним пословима, начин
праћења и оцењивања ефеката рада пољопривредних саветодаваца, развој
Пољопривредне саветодавне и стручне службе, као и извори, распоред и начин
коришћења средстава.
Број саветодавних и стручних служби на територији Републике Србије без
територије Аутономне покрајине Војводине је 22 од чега је 19 основала Република
Србија, а за 3 подручја се, на основу члана 27. став 3. Закона о обављању саветодавних
и стручних послова у области пољопривреде, расписује конкурс за избор правних лица
и предузетника за обављање саветодавних послова из Годишњег програма развоја
саветодавних послова за текућу годину. Годишњим програмом за 2020. годину је
предвиђено да саветодавне послове обавља 206 саветодаваца и за исте су опредељена
средства у износу од 526.501.000 динара. Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде доставило је преглед „Подручја на којима се обављају саветодавни
послови у пољопривреди“ који обухвата преглед подручја на којима се обављају
саветодавни послови, број саветодаваца за одређене области у пољопривреди (свако
подручје има саветодаваца за област сточарство), укупан број саветодаваца за свако
подручје и назив службе.
Радом Пољопривредних саветодавних и стручних служби координира
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (Сектор за рурални развој,
Група за саветодавство). Овлашћена организација за усавршавање и обуку
саветодаваца, праћење рада саветодаваца и извештавање о њиховом раду је Институт
за примену науке у пољопривреди, који сваке године предлаже и спроводи План
усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача.
Саветодавне активности утврђене Годишњим програмом за 2020. годину су:
1) пружање стручних савета, препорука и помоћи применом индивидуалних метода
рада кроз:
˗ рад са одабраним пољопривредним газдинствима, пољопривредним
газдинствима која учествују у саветодавним модулима и осталим
пољопривредним газдинствима.
Сваки саветодавац прати у просеку 25 одабраних пољопривредних газдинстава
којима даје савете у вези технологије производње из области коју покрива
(сточарство, ратарство, повртарство, воћарство...). За свако од ових
газдинстава се на основу економских показатеља израђују бруто маржу.
Саветодавци одређена газдинства укључују у саветодавни модул, који
представља скуп активности које се спроводе ради решавања приоритетних
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задатака у појединим областима пољопривредне производње. Током 2020.
године биће реализовани следећи саветодавни модули:
˗

˗

„Унапређење производње млека и меса у
конкурентности пољопривредних газдинстава”;

циљу

повећања

пружање помоћи при попуњавању формулара и апликационих образаца и у
изради једноставних пословних планова;
Саветодавац пружа помоћ пољопривредним произвођачима при: упису у
Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације у складу са
прописима којима се уређује ова област; и попуњавању формулара и
апликационих образаца, као и у изради једноставних пословних планова
приликом конкурисања или подношења захтева за коришћење средстава у
складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном
развоју и приликом конкурисања за друге изворе финансирања;

˗

саветодавне послове као помоћ пољопривредним произвођачима
коришћењу података Прогнозно˗извештајног система Србије;

˗

давање препорука на основу обављене контроле плодности обрадивог
пољопривредног земљишта.

у

2) пружање стручних савета, препорука и помоћи применом групних метода рада и
то радом са земљорадничким задругама, удружењима, асоцијацијама и огледним
газдинствима и одржавањем предавања, трибина, радионица, зимских школа и
демонстрационих огледа;
3) пружање стручних савета, препорука и помоћи применом мас˗медија, путем ТВ и
радио наступа, као и објављивањем текстова на порталу ПССС˗а, у локалном
билтену, у новинама или пољопривредном часопису;
4) праћење, прикупљање и дисеминација података за систем тржишних информација
у пољопривреди Србије (СТИПС), о сезонским пољопривредним радовима у
ратарству, воћарству и виноградарству, Систем рачуноводствених података на
пољопривредним газдинствима у Републици Србији ˗FADN (Farm Accountancy
Data Network), за портал www.agroponuda.com и за опис производног окружења
домаћих животиња.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде доставило је преглед
реализованих активности Годишњег програм за 2019. годину. У складу са
извештајем о реализацији саветодавних активности у продужетку је бројчани
преглед појединих саветодавних активности које су реализоване током 2019. године.
ОСНОВНЕ ОДГАЈИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ˗ У основним одгајивачким
организацијама у сточарству се попуњавају захтеви одгајивачима ˗ корисницима
средстава који исте односе на контролу и оверу Главним одгајивачким
организацијама и потом предају Управи за аграрна плаћања. На тај начин се
пољопривредним произвођачима омогућава олакшано подношење захтева, а исти су
у обавези да захтев само исконтролишу и потпишу.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ће непосредно
комуницирати са саветодавцима из припадајуће подручне пољопривредне стручне
службе и основним одгајивачким организацијама у 2020. години тако што планира
да им достави Информатор подстицајних средстава за 2020. годину из априла 2020.
године. У поменутом информатору за део сточарство предвиђени су Правилник о
условима, начину и обрасцу захтева за остваривања права на премију за млеко („Сл.
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гласник РС“ број: 28/2013, 36/2014, 8/2018˗др. закони); Правилник о условима и
начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
(„Сл. гласник РС“ број: 26/2017, 20/2018, 34/2018, 44/2018˗др закони и 104/2018);
Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за
тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради („Сл. гласник РС“ број: 104/2018,
3/2019); Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у
сточарству за краве дојиље („Сл. гласник РС“ број: 46/2015, 26/2018 и 44/2018˗ др.
закони); Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у
сточарству по кошници пчела („Сл. гласник РС“ број: 33/2015, 14/2016, 20/2018,
44/2018 и 27/2019); Правилник о начину остваривања права на подстицаје у
сточарству за краве, за узгој телади за тов („Сл. гласник РС“ број: 25/2018).
Информатор за сваки правилник садржи услове за подстицаје и рок до када
пољопривредници могу да пошаљу
захтев за подстицаје. У Информатору
подстицајних средстава за 2020. годину на почетку се даје информација о условима
за упис у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације. Такође, у
Информатору је наведена и висина подстицаја грлу/кошници/килограму конзумне
рибе.
5) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде укључило је представнике
удружења пољопривредних произвођача у радне групе. Формирана је радну групу за
успостављање система за унапређење товног газдинства у Републици Србији.
Задатак радне групе је да сачини предлог организације система унапређења товног
газдинства у Републици Србији са конкретним корацима и решењима; и уради
свеобухватну анализу важећих материјалних прописа који уређују област
производње и промета говеђег меса и предложи евентуалне измене прописа како би
се створили услови за несметану производњу. (Доказ: Решење о формирању радне
групе за успостављање система за унапређење товног говедарства у РС број:
119˗01˗28/2020˗09, од дана 10.03.2020. године и Предлог одлуке о образовању РГ за
унапређење производње и тржишта малине у РС са прибављеним мишљењима
надлежних министарстава).
6) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде редовно информише
путем писаних медија и специјализованих ТВ емисија из области пољопривреде.
Пресклипинг из периода јануар 2019. године ˗ фебруара 2020. године садржи бројне
чланке везане за подстицаје у пољопривреди.
7) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде доставило нам је израђену
иницијалну табелу за припрему уредбе за расподелу средстава за 2020. годину у
Информатору подстицајних средства 2020. Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде, Београд је навело да мере и активности које ће бити предузете ради
отклањања
несврсисходности
или
смањења
ризика
од
појављивања
несврсисходности у будућем пословању су:
1) Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју;
2) Смањити измене подзаконских аката;
3) Непосредна комуникација са пољопривредним произвођачима на сајмовима и
манифестацијама везаним за пољопривреду;
4) Континуирана комуникација са саветодавцима из припадајуће подручне
пољопривредне саветодавне стручне службе где ће лиценцирани саветодавци
благовремено информисати пољопривредне произвођаче о раду Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде превасходно о мерама и начинима
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подношења захтева за остваривање права на подстицаје и континуирана
комуникација са основним одгајивачким организацијама (у циљу олакшаног
подношења захтева);
5) Израда Информатора о мерама подршке за директна плаћања;
6) Унапређење протока информација са локалним самоуправама (периодично
вршење увида у интернет страницу Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде и штампање материјала из области пољопривреде који ће се
налазити на видно доступним местима).
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.
2.2. И поред погодних природних ресурса за развој сточарства, мере

подстицаја у сточарству, које су за ове три године износиле око 28
милијарди динара, нису довеле до значајног напретка у извозу и обиму
производње посматраних врста животиња.
2.2.1. 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.
2.2.1.1. Опис несврсисходности
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.
И поред погодних природних ресурса за развој сточарства, број произведених
грла, осим у области овчарства, има тренд пада. Разлог је, између осталог, смањен број
пољопривредних газдинстава у периоду 2012˗2018. године. Наведено ствара ризик да
сточарска производња стагнира у будућем периоду.
Министарство пољопривреде је за период 2016˗2018. година за мере подстицаја
у сточарству издвојило око 28 милијарди динара. Међутим, мере подстицаја у
сточарству нису довеле до значајног напретка у извозу и обиму производње
посматраних врста животиња. Из расположивих података се може закључити да је у
посматраном периоду (2016˗2018. године) остварен спољнотрговински дефицит за
свињско месо. За говеђе месо је у посматраном периоду остварен спољнотрговински
суфицит. Извоз овчијег меса тек почиње да се развија док је извоз меда, као и укупни
девизни салдо константно растао.
2.2.1.2. Исказане мере исправљања
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд дата је
препорука да обезбеди планска документа којима ће се, по годинама, утврдити циљеви
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на краткорочном нивоу, очекивани резултати, као и облик, врста, намена и обим
подстицаја.
Препоруци је дат приоритет 2 који означава несврсисходности које је могуће
отклонити у року до годину дана, односно, препоруке по којима је потребно поступити
у року до годину дана.
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде, Београд је обавестило Државну ревизорску институцију да су
сачинили Извештај о реализацији Националног програма за пољопривреду за период
2018˗2020. године у 2018. години. Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде доставило је Влади Републике Србије Извештај о реализацији
Националног програма за пољопривреду за период 2018˗2020. године у 2018. години
дана 20. новембра 2019. године. Извештај садржи назив индикатора, податке о базној
вредности (2017. година), вредност прве године Национални програм пољопривреде
(2018. година) и постављени циљ (2018˗2020. година). У Извештају јасно су
квантитативно утврђене циљне вредности и динамика реализације мера у
средњорочном периоду.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд је навело да
мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или
смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању су израда
Нацрта Националног програма пољопривреде за период 2021˗2024. године, са
постављеним циљевима који ће бити мерљиви на годишњем нивоу.
2.2.1.3. 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.

2.3.

Министарство пољопривреде управљањем није обезбедило стабилну
и предвидиву политику у систему подстицаја у сточарству
2.3.1. Министарство пољопривреде је вршило делимичан надзор над радом
Управе за аграрна плаћања
2.3.1.1. Опис несврсисходности

У циљу планирања производног циклуса потребно је да пољопривредни
произвођачи унапред буду упознати са могућношћу субвенционисања своје
производње од стране државе.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом планирања
није полазило од потреба пољопривредника већ се прилагођавало добијеним
средствима кроз честе измене уредбe и правилника.
Изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју и
Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је у току године преносило
средства са мање тражених подстицаја на оне подстицаје који су у одређеној години
показивали тренд раста и прилагођавало се константном расту захтева за подстицаје.
Овим је потенцијално угрожена ефективност функционисања подстицаја у
сточарству, јер се честим изменама уредби и правилника ствара неизвесност код
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корисника подстицаја, који не могу предвидети који ће услов важити у тренутку
подношења захтева, што утиче на поверење произвођача да ће добити подстицаје за
улагања у процес производње.
У посматраном периоду Министарство пољопривреде, шумарства
водопривреде је вршило делимичан надзор над радом Управе за аграрна плаћања.

и

2.3.1.2. Исказане мере исправљања
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд дата је
препорука да континуирано прати и анализира извештаје и рад Управе за аграрна
плаћања и у сарадњи са Управом за аграрна плаћања решава проблеме, у циљу
постизања бољих резултата у систему подстицаја у сточарству.
Препоруци је дат приоритет 2 који означава несврсисходности које је могуће
отклонити у року до годину дана, односно, препоруке по којима је потребно поступити
у року до годину дана.
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде, Београд је обавестило Државну ревизорску институцију о мерама и
активностима које су предузете до дана достављања овог извештаја:
1) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде организује састанке
министра и директора Управе за аграрна плаћања у циљу решавања свих
важних питања која нису текуће природе.
У достављеној документацији - електронској пошти од дана 2. 12. 2019. године
је позив за састанак упућен од стране кабинета министра. Тема састанка је била
реализација буџета и присуство је било обавезно. Након достављања извештаја
о ревизији нису достављени позиви за састанак као доказ да су састанци
одржавани.
2) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је израдило и
доставило је Информацију о раду Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде за 4 квартал 2019. године у складу са чланом 229. Пословника
Народне Скупштине за период 1. септембар-31. децембар 2019. године, број
021-01-00004/2020-09 од 13. 1. 2020. године.
У Информацији о раду Министарства пољопривреде, шумарстава и
водопривреде за 4 квартал 2019. године Управа за аграрна плаћања у оквиру
Сектора за одобравање плаћања подстицаја обрадила је предмете за подстицаје
у сточарству:
Назив подстицаја
право на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла – 2017.
година
право на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла- 2018. година
право на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла- 2019. година
право на подстицаје у сточарству за краве дојиље- 2019. година
право на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов
јаради -2017. година
право на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов
јаради – 2018. година
право на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов
јаради -2019. година
право на подстицаје у сточарству за конзумне рибе -2018. година
право на подстицаје у сточарству по кошници пчела-2018. година
право на подстицаје у сточарству по кошници пчела-2019. година
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право на подстицаје у сточарству узгој телад за тов-2017. година
право на подстицаје у сточарству узгој телад за тов-2018. година
право на подстицаје у сточарству узгој телад за тов-2019 година
Укупно обрађено

18
149
5.818
38.941

3) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је израдило и
доставило је поступање пољопривредне инспекције. У Изводу из Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Министарства
пољопривреде шумарства и водопривреде, број: 110˗00˗31/2019˗09 од дана 13. 3.
2019. године односи се на унутрашње уређење Сектора пољопривредне
инспекције. У Овом сектору образује се, између осталог, и ужа организациона
јединица-Одељење пољопривредне инспекције за контролу подстицајних
средстава у пољопривреди, органску производњу и сточарство. Одељење има
уже организационе јединице-Одсек пољопривредне инспекције за контролу
подстицајних средстава у пољопривреди и сточарству.
Из достављених Извештају о раду Одељење пољопривредне инспекције за
контролу подстицајних средстава у пољопривреди, органску производњу и
сточарство за фебруaра 2020. године, јануар 2020. године, децембар 2019.
године, новембар 2019. године и октобар 2019. године види се да је било
контрола за сточарство и да је било обустава исплата због утврђeних
неправилности у сточарству. У извештају о раду за фебруaра 2020. године
наведено је да је извршено контрола (427), поднето правосудним и другим
органима (0), управне мере (32). По налогу Управе за аграрна плаћања урађено
је 369 контрола. Укупне обуставе исплате средстава у сточарству (квалитетна
приплодна грла, очување животињских генетских ресурса и премија за млеко) у
износу од 13.772.215 динара.
Такође, достављена нам је и Повеља интерне ревизије Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде којом се одређује сврха, овлашћења и одговорности интерне
ревизије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд је навело да
мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или
смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању су:
1) Континуирани састанци министра и директора Управе за аграрна плаћања;
2) Квартално достављање Информација о раду Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде у складу са чланом 229. Пословника Народне
Скупштине;
3) Група за интерну ревизију обавља интерну ревизију по налогу министра у
органима управе у саставу ˗ Управи за аграрна плаћања. Достављена је Повеља
интерне ревизије Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број:
021˗00˗00075/2018˗12 од дана 07. 12. 2018. године;
4) Пољопривредна инспекција – поступање;
5) Другостепени поступак (поступак по жалбама на решења Управе за аграрна
плаћања). Извод из Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:
110˗00˗31/2019˗09 од дана 13.03.2019. године односи на унутрашње уређење део
Сектор пољопривредне инспекције са извештајима пољопривредне.
2.3.1.3. 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.
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2.4.

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
2.4.1. 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.
2.4.1.1. Опис несврсисходности

Управа за аграрна плаћања је надлежна за спровођење поступка доделе
средстава за подстицаје у сточарству за сваку календарску годину. Такође, решење по
захтевима за подстицаје у сточарству треба да донесе у року од 30, односно 60 дана.
Међутим, Управа за аграрна плаћања не успева да обради све захтеве које су
корисници подстицаја у сточарству поднели у току једне године, па, из године у
годину, неизмирене обавезе из претходних година чине око 35% планираних средстава
у текућој години.
Захтеви за подстицаје у области сточарства се не обрађују по времену доспећа
већ по висини захтеваних средстава (велики произвођачи имају приоритет у обради)
што за последицу има несигурност малих произвођача да ће им подстицајна средства
бити на располагању за нови производни циклус.
Узрок за наведено је да Управа за Аграрна плаћања нема прописана интерна
правила и процедуре у поступку спровођења доделе подстицајних средстава, као и
одговарајући број обучених кадрова. Такође, на дужину обраде захтева утиче и
немогућност Управе за аграрна плаћања да се у потпуности ослони на Централну базу
Управе за ветерину.
2.4.1.2. Исказане мере исправљања
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд дата је
препорука да у сарадњи са Управом за аграрна плаћања обезбеди неопходне услове да
се подстицајна средства реализују у разумним роковима да би се обезбедила
сигурност пољопривредних произвођача.
Препоруци је дат приоритет 2 који означава несврсисходности које је могуће
отклонити у року до годину дана, односно, препоруке по којима је потребно поступити
у року до годину дана.
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Београд је обавестило Државну ревизорску институцију о мерама и
активностима које су предузете до дана достављања овог извештаја:
˗ Управа за аграрна плаћања је увела прековремени рад и решила све заостале
захтеве за подстицаје из 2019. године (директна плаћања) изузимајући захтеве
које је неопходно допунити сходно важећем пропису. Међутим, у достављеном
документу Информацији о решеним предметима ˗ пресеку стања за 2019.
годину на дан 11. март 2020. године наведено је објашњење у ком статусу су
поднети захтеви за подстицаје из 2019. године (директна плаћањаи) и то за:
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˗
˗
˗

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству
за квалитетна приплодна грла у 2019. години без захтева поднетих после 31. 12.
2019. година (од укупно поднетих захтева обрађено је 98,75%);
Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству
за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради у 2019. години (од укупно
поднетих захтева обрађено је 99,85%) и
Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на
премију за млеко у 2019. години (IV квартал 2018 + I, II, III квартал 2019.
година) (од укупно поднетих захтева обрађено је 100%).
Сви поднети захтеви за подстицаје из 2019. године (директна плаћања) су
разврстани у следеће категорије: број поднетих захтева, број одобрених захтева,
број захтева у раду, број захтева за која средства нису одобрена са детаљним
статусим захтева (супервизија предмета, други степен, послат на допуну, послат
по службеној дужности, послат на инспекцију, враћен на обраду, задужен) и
број захтева за које није започета обрада. Од укупног броја поднетих захтева
њих 99% има статус да су обрађени (одобрени захтеви, одбијени захтеви и
захтеви са осталим статусом који су обрађени).

˗

Усвојен Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 110˗00˗106/2019˗09 од 14. октобра 2019. године на који је
Влада дала сагласност Закључком 05 број 110˗346/2020 од 21. 1. 2020. године и
који је ступио на снагу дана 22. 1. 2020. године, којим је повећан број
систематизованих радних места у Управи за аграрна плаћања за 102 извршиоца.

˗

Управа за аграрна плаћања је расписала конкурс за пријем 31 извршиоца на
основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 1127293/2018 од 27.7.2018. године, 51 Број: 112-12800/2018. године од 26.12.2018.
године и 51 Број: 112-1949/2019 од 26. 2. 2019. године. Конкурс се налази у
завршној фази.

˗

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је расписао конкурс за
пријем 20 пољопривредних инспектора у Сектору пољопривредне инспекције у
оквиру кога се и налази Одељење пољопривредне инспекције за контролу
подстицајних средстава у пољопривреди, органску производњу и сточарство.
Конкурс је у завршној фази. Конкурс је расписан на основу Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 Број: 112-4311/2019 од 25.4.2019. године, 51
Број: 112-5320/2019. године од 29.5.2019. године, 51 Број: 112-12800/2018 од 26.
12. 2018. године, 51 Број: 112-3030/2019 од 26. 3. 2018. године, 51 Број: 1123635/2019 од 25. 4. 2019. године и 51 Број: 112-5995/2019 од 26. 6. 2019. године.
Конкурс се налази у завршној фази.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд је навело да
мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или
смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању су:
1) У складу са Трогодишњим акционим планом за запошљавање државних
службеника који обављају послове инспекцијског надзора у надлежности
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републичких инспекција, планира и измену систематизације како би ускладио
повећање броја пољопривредних инспектора у 2020. години за 32 извршиоца и у
2021. години за још 34 извршиоца.
2) Расписати конкурс за запошљавање одређеног броја лица од одобрених 102 у
складу са буџетским средствима за 2020. годину.
2.4.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. На основу
достављене документације Управе за аграрна плаћања, обрађено је 99% поднетих
захтева за подстицаје (директна плаћања) за 2019. годину на дан 11. март 2020. године.
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.

2.5.

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
2.5.1. 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.
2.5.1.1. Опис несврсисходности

Управа за аграрна плаћања је надлежна за спровођење поступка доделе
средстава за подстицаје у сточарству за сваку календарску годину. Такође, решење по
захтевима за подстицаје у сточарству треба да донесе у року од 30, односно 60 дана.
Међутим, Управа за аграрна плаћања не успева да обради све захтеве које су
корисници подстицаја у сточарству поднели у току једне године, па, из године у
годину, неизмирене обавезе из претходних година чине око 35% планираних средстава
у текућој години.
Узрок за наведено је да Управа за Аграрна плаћања нема прописана интерна
правила и процедуре у поступку спровођења доделе подстицајних средстава, као и
одговарајући број обучених кадрова. Такође, на дужину обраде захтева утиче и
немогућност Управе за аграрна плаћања да се у потпуности ослони на Централну базу
Управе за ветерину.
2.5.1.2. Исказане мере исправљања
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд дата је
препорука да коoрдинира усаглашавање потреба Управе за аграрна плаћања са
евиденцијом Централне базе Управе за ветерину, у циљу прецизнијег праћења кретања
животиња.
Препоруци је дат приоритет 1 који означава несврсисходности које је могуће
отклонити у року до 90 дана, односно препоруке по којима је потребно поступити у
року до 90 дана.
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По препоруци, у Одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде, Београд је обавестила Државну ревизорску институцију да је у току
израда апликације Управе за ветерину – Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, за праћење кретања свиња, оваца и коза. Достављени су Уговор о
пружању услуга ˗ Одржавање информационог система „АIМСS“ (систем обележавања
говеда, оваца и коза) и ветеринарског информационог система „Вет УП број:
404˗02˗449/2018˗05/10 од дана 8. 2. 2019. године који се односи на праћење кретање
говеда, оваца и коза и Уговор о пружању услуга ˗ Одржавање, развој информационих
система Управе за ветерину (основних и апликативних) и примена нових
информационих технологија на пословима одржавања и развоја број:
404˗02˗23/2020˗05/6 од дана 26. 2. 2020. године.
По Уговору о пружању услуга ˗ Одржавање информационог система „АIМСS“
(систем обележавања говеда, оваца и коза) и ветеринарског информационог система
„Вет УП“ број: 404˗02˗449/2018˗05/10 од дана 8. фебруара 2019. године који се односи
на праћење кретање говеда, оваца и коза врста и опис предмета набавке по Уговору су
да радним данима на локацији Наручиоца (8 сати дневно) подразумева перманентно
присуство на локацији два ИТ стручњака код Понуђача радним данима у току радног
времена Наручиоца и то:
˗
˗

Спецификација за развој и одржавање базе података (Oracle и MS SQL);
Спецификација за развој и одржавање апликативног софтвера (ASP.NET.C#).

Техничка софтверска подршка мора одговори на све захтеве Наручиоца који се
тичу одржавања апликације, доступности података и ад хок извештавања из свих
апликација које су предмет одржавања. Техничка подршка подразумева и отклањање
свих проблема у редовном раду апликације или делова апликације које су предмет
одржавања.
По Уговору број: 404˗02˗449/2018˗05/10 развој софтверске апликације
подразумева:
1. Одржавање и развој AIMCS апликације (главна апликација – Обележавање и
кретање животиња у Србији (Корисници: Управа за ветерину, ветеринарске
станице и ветеринарска инспекција);
2. Одржавање и развој VETUP апликације (Информациони систем Управе за
ветерину);
3. Одржавање и администрација DMS апликације (Размена докумената у управи за
ветерину);
4. Одржавање и развој VET BI апликације (Аналитички и извештајни систем у
Управи за ветерину).
Управа за Ветерину је расписала јавну набавку (ЈН О-6/2020) и потписала
Уговор о пружању услуга ˗ Одржавање, развој информационих система Управе за
ветерину (основних и апликативних) и примена нових информационих технологија на
пословима одржавања и развоја број: 404˗02˗23/2020˗05/6 од дана 26. фебруара 2020.
године. У конкурсној документације је наведено да одржавање и развој
информационог система Управе за ветерину представља спровођење низа активности
којима се наручиоцу (кориснику) обезбеђује поузданост у функционисању тренутних
апликативних софтвера који је предмет набавке као и додатни развој информационог
система, укључујући и израду нових софтверских пакета у складу са потребама
наручиоца. Одрживост система подразумева одговорну и рационалну примену
одговарајућих
информационих
технологија
за
осигурање
перманентног
функционисања система, укључујући прикупљање, обраду и интерпретацију података
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у софтверским апликацијама, уз примену важећих сигурносних стандарда за целокупан
поступак дизајнирања, пројектовања, односно подешавања информационог система
Управе за ветерину, у делу апликативних софтверских пакета.
Поређењем техничке спецификације – врста и опис предмета набавке Уговора
закљученог дана 8. фебруара 2019. године и Уговора закљученог дана 26. фебруара
2020. године примећујемо да други уговор садржи део „израда нових софтверских
пакета у складу са потребама наручиоца“, који није предмет набавке првог уговора.
Као што је наведено уговор је закључен 26. фебруара 2020. године и до
достављања Одазивног извештаја (16. марта 2020. године) се ради на изради
апликације за праћење кретања свиња, оваца и коза Управе за ветерину Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд је навело да
мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или
смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању су тестирање
и стављање у функцију апликације Управе за ветерину Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, за праћење кретања свиња, оваца и коза најдуже у року од
3 месеца.
2.5.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу. Уговор о
пружању услуга ˗ Одржавање, развој информационих система Управе за ветерину
(основних и апликативних) и примена нових информационих технологија на пословима
одржавања и развоја број: 404˗02˗23/2020˗05/6 је закључен 26. фебруара 2020. године и
до достављања Одазивног извештаја (16. марта 2020. године) се ради на изради
апликације за праћење кретања свиња, оваца и коза Управе за ветерину Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде. Очекује се да ће се апликација за праћење
кретања свиња, оваца и коза тестирати и ставити у функцију најдуже у року од три
месеца од дана достављања Одазивног извештаја.

2.6.

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.
2.6.1. Захтеви за подстицаје у области сточарства се не обрађују по времену
доспећа већ по висини захтеваних средстава (велики произвођачи
имају приоритет у обради) што за последицу има несигурност малих
произвођача да ће им подстицајна средства бити на располагању за
нови производни циклус.
2.6.1.1. Опис несврсисходности

Управа за аграрна плаћања је надлежна за спровођење поступка доделе
средстава за подстицаје у сточарству за сваку календарску годину. Такође, решење по
захтевима за подстицаје у сточарству треба да донесе у року од 30, односно 60 дана.
Међутим, Управа за аграрна плаћања не успева да обради све захтеве које су
корисници подстицаја у сточарству поднели у току једне године, па, из године у
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годину, неизмирене обавезе из претходних година чине око 35% планираних средстава
у текућој години.
Захтеви за подстицаје у области сточарства се не обрађују по времену доспећа
већ по висини захтеваних средстава (велики произвођачи имају приоритет у обради)
што за последицу има несигурност малих произвођача да ће им подстицајна средства
бити на располагању за нови производни циклус.
Узрок за наведено је да Управа за Аграрна плаћања нема прописана интерна
правила и процедуре у поступку спровођења доделе подстицајних средстава, као и
одговарајући број обучених кадрова. Такође, на дужину обраде захтева утиче и
немогућност Управе за аграрна плаћања да се у потпуности ослони на Централну базу
Управе за ветерину.
2.6.1.2. Исказане мере исправљања
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд дата је
препорука да са Управом за аграрна плаћања одреди приоритете у области
функционисања система подстицаја и пронађу начин који ће бити исплатив за
аграрну политику, а истовремено и праведан за развој и унапређење производње малих
произвођача.
Препоруци је дат приоритет 2 који означава несврсисходности које је могуће
отклонити у року до годину дана, односно, препоруке по којима је потребно поступити
у року до годину дана.
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Београд је обавестила Државну ревизорску институцију да је
Формирана радна група за анализу и разматрање правних прописа у циљу побољшања
положаја пољопривредника. Решење о формирању радне групе за анализу и
разматрање правних прописа у циљу побољшања положаја пољопривредника број:
119˗01˗23/2020˗09 је од дана 21. 1. 2020. године. Задатак радне групе је да изврши
свеобухватну анализу правних прописа из области пољопривреде и предложи нова
решења у циљу побољшања положаја пољопривредника. Чланови радне групе су
представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Покрајинског
фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Управе за аграрна плаћања.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд је навело да
мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или
смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању су доношење
подзаконских аката у складу са новим Законом о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју ˗ унапређење мера (набавка основног стада, кредитна подршка).
2.6.1.3. 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.
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2.7.

И поред погодних природних ресурса за развој сточарства, мере подстицаја
у сточарству, које су за ове три године износиле око 28 милијарди динара,
нису довеле до значајног напретка у извозу и обиму производње
посматраних врста животиња.
2.7.1. И поред погодних природних ресурса за развој сточарства, број
произведених грла, осим у области овчарства, има тренд пада. Разлог
је, између осталог, смањен број пољопривредних газдинстава у периоду
2012–2018. године. Наведено ствара ризик да сточарска производња
стагнира у будућем периоду.
Министарство пољопривреде је за период 2016-2018. година за мере
подстицаја у сточарству издвојило око 28 милијарди динара. Међутим,
мере подстицаја у сточарству нису довеле до значајног напретка у
извозу и обиму производње посматраних врста животиња.

2.7.1.1. Опис несврсисходности
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.
И поред погодних природних ресурса за развој сточарства, број произведених
грла, осим у области овчарства, има тренд пада. Разлог је, између осталог, смањен број
пољопривредних газдинстава у периоду 2012˗2018. године. Наведено ствара ризик да
сточарска производња стагнира у будућем периоду.
Министарство пољопривреде је за период 2016˗2018. година за мере подстицаја
у сточарству издвојило око 28 милијарди динара. Међутим, мере подстицаја у
сточарству нису довеле до значајног напретка у извозу и обиму производње
посматраних врста животиња. Из расположивих података се може закључити да је у
посматраном периоду (2016˗2018. године) остварен спољнотрговински дефицит за
свињско месо. За говеђе месо је у посматраном периоду остварен спољнотрговински
суфицит. Извоз овчијег меса тек почиње да се развија док је извоз меда, као и укупни
девизни салдо константно растао.
2.7.1.2. Исказане мере исправљања
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд дата је
препорука да припреми анализу стања у области сточарске производње, да утврди
разлоге зашто мере подстицаја у сточарству нису довеле до значајног напретка у
извозу и обиму производње посматраних врста животиња и у складу са стратешким
циљевима предложи решења за даљи развој сточарске производње.
Препоруци је дат приоритет 3 који означава несврсисходности које је могуће
отклонити у року од једне до три године, односно, препоруке по којима је потребно
поступити у року од једне до три године.
По препоруци, у Одазивном извештају Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде, Београд је обавестило Државну ревизорску институцију да су урађене
анализа стања појединих грана/категорија сточарске производње кроз анализу
ефективности подстицаја у сточарству који су били у фокусу ревизије за период
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2012˗2018. године, и достављена радној групи за анализу и разматрање правних
прописа у циљу побољшања положаја пољопривредника. Анализирана је ефективност
подстицаја који су били у фокусу ревизије: подстицаји за квалитетне приплодне
млечне краве; подстицаји за квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве;
подстицаји за квалитетне приплодне козе; подстицаји за тов јунади; подстицаји за тов
свиња; подстицаји за кошнице пчела.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд је навело да
мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или
смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању су да ће
радна група за анализу и разматрање правних прописа у циљу побољшања положаја
пољопривредника предложиће мере за даље унапређење пољопривредне производње
између осталог на основу достављене анализе.
2.7.1.3. 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.
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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
поднело Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд
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
Државну ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању
откривених несврсисходности према роковима из одазивног извештаја и доставите
одговарајуће доказе.
Државна ревизорска институција ће наставити да прати отклањање откривених
неправилности/несврсисходности и периодично ће вам упућивати захтеве за доставу
обавештења у складу са одредбама члана 37. Закона о Државној ревизорској
институцији.
По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте
остварене након спровођења препорука и отклањања откривених несврсисходности.
У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете исказали о предузетим мерама и
активностима из одазивног извештаја.
Генерални државни ревизор
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
13. мај 2020. године
Достављено:
- Субјекту ревизије и
- Архиви
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