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1. УВОД
Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) издала је
Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Доступност и исправност воде за пиће“,
број: 400–1098/2019–04/83 од 17. децембра 2019. годинe у којем је навела закључке и
налазе.
С обзиром да све откривене несврсисходности нису биле отклоњене у току
ревизије, 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,
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
одазивнoм извештају, задовољавајуће.
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2. НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1. Управљање снабдевањем водом за пиће у циљу обезбеђивања једнаке
доступности и квалитета воде за пиће свим грађанима
2.1.1. Предуслови за континуирано снабдевање становништва исправном водом
за пиће
2.1.1.1. Коришћење изворишта и његова заштита
2.1.1.1.1. Опис несврсисходности
На територијама јединица локалне самоуправе и градске општине – субјеката
ревизије за коришћење 53 од укупно 56 изворишта која служе за јавно снабдевање
становништва водом за пиће и на које се односи 77% захваћене количине воде за пиће
нису прибављене водне дозволе. Две јединице локалне самоуправе нису обезбедиле
решења о утврђивању зона санитарне заштите за сва изворишта која се користе за јавно
водоснабдевање. Због коришћења изворишта без претходно прибављене водне дозволе и
без утврђених граница зоне санитарне заштите постоји повећан ризик од:
- коришћења изворишта у већем обиму од обима који обезбеђује његово одрживо
коришћење, што у дужем временском периоду за последицу може имати
смањење, односно потпуни губитак капацитета изворишта,
- случајног или намерног загађивања воде на изворишту због неадекватне заштите
изворишта, које може утицати и на квалитет воде која се испоручује корисницима.
Град Зрењанин за јавно снабдевање становништва водом користи воду из укупно
20 изворишта. За захватање воде са ових изворишта није прибављена водна дозвола.
Укупне количине захваћене воде са ових изворишта износе око 8.640.000 m3 на
годишњем нивоу. Град Зрењанин има утврђене зоне санитарне заштите за сва изворишта
на својој територији.
2.1.1.1.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Града Зрењанина препоручено је да обезбеде да се коришћење
воде врши на основу и у складу са водним дозволама којима се утврђује дозвољени обим
коришћења изворишта за снабдевање водом за пиће.
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.
У одазивном извештају Град Зрењанин је известио Институцију да је Градско веће
града Зрењанина 1. јуна 2020. године усвојило акт којим се налаже ЈКП „Водовод и
канализација“ Зрењанин да у року од 15 дана донесе план активности за прибављање
водних дозвола. Након достављања плана активности планирано је праћење рокова и
активности кроз подношења извештаја о спроведеним активностима и по потреби
предузимање других мера у циљу обезбеђења поступања у складу са препоруком.
Као планирани рок за предузимање мера исправљања наведен је децембар 2020.
године, а лице одговорно за предузимање планираних мера исправљања је директор ЈКП
„Водовод и канализација“ Зрењанин.
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2.1.1.1.3. Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу јер још увек
није донет план активности и постоји ризик да мере исправљања неће бити предузете у
остављеном року. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
2.1.1.2. Лиценца којом се потврђује испуњеност неопходних кадровских и
техничких капацитета за рад пружаоца услуге
2.1.1.2.1. Опис несврсисходности
Од укупно шест јавних комуналних предузећа која су основале јединице локалне
самоуправе и градска општина – субјекти ревизије, четири немају прибављену лиценцу
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде којом се потврђује испуњеност
кадровских и техничких капацитета за обављање послова снабдевања водом за пиће
системом јавног водовода.
Због обављања послова снабдевања водом за пиће капацитетима који не
одговарају прописаним за обављање те делатности постоји повећан ризик од пружања
услуге која није одговарајућег квалитета.
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин које обавља послове јавног снабдевања
водом за пиће, а чији је оснивач Град Зрењанин, нема лиценцу којом се потврђује
испуњеност услова за обављање те делатности.
2.1.1.2.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Града Зрењанина препоручено је да предузму мере којима ће
обезбедити да послове снабдевања водом за пиће системом јавног водовода обављају
јавна предузећа, односно друга правна лица која имају лиценцу за њихово обављање.
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.
У одазивном извештају Град Зрењанин је известио Институцију да је Градско веће
града Зрењанина 1. јуна 2020. године усвојило акт којим се налаже ЈКП „Водовод и
канализација“ Зрењанин да у року од 15 дана донесе план активности за прибављање
лиценце за послове снабдевања водом за пиће системом јавног водовода. Након
достављања плана активности планирано је праћење рокова и активности кроз
подношења извештаја о спроведеним активностима и по потреби предузимање других
мера у циљу обезбеђења поступања у складу са препоруком.
Као планирани рок за предузимање мера исправљања наведен је децембар 2020.
године, а лице одговорно за предузимање планираних мера исправљања је директор ЈКП
„Водовод и канализација“ Зрењанин.
2.1.1.2.3. Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу јер још увек
није донет план активности и постоји ризик да мере исправљања неће бити предузете у
остављеном року. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
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2.1.2. Постављени циљеви и коришћени индикатори за оцену ефеката улагања у
унапређење водоснабдевања
2.1.2.1. Планирање и праћење ефеката утрошка средстава из буџета
2.1.2.1.1. Опис несврсисходности
Приликом планирања активности у вези са водоснабдевањем за које се ангажују
средства буџета јединице локалне самоуправе и градска општина – субјекти ревизије
делимично или уопште нису пратиле ефекте улагања кроз адекватне планске и
реализоване величине индикатора и унапред постављених циљева, на начин који би
најбоље указао на очекивани резултат од утрошка уложених средстава. Извештаји о
реализацији буџета не садрже податак о планираном и оствареном напретку у:
- покривености корисника и територије услугама кроз повећање прикључености
или
- унапређењу квалитета воде за пиће кроз смањење учешћа контрола које су
показале неадекватан квалитет воде у односу на укупан број контрола.
Приликом планирања буџета и одобравања програма пословања предузећа која
обављају послове снабдевања становништва водом за пиће јединице локалне самоуправе
и градска општина – субјекти ревизије дефинисале су и планирале програме и
програмске активности које имају за циљ унапређење водоснабдевања, као и планирана
средства потребна за реализацију пројеката.
Одлукама о буџету града Зрењанина у циљу унапређења снабдевања водом за
пиће планирана су средства за реконструкцију водоводне мреже, бушење бунара и
изградње водоторња, управљање извориштима, као и део трошкова у вези са изградњом
погона за прераду воде. Град Зрењанин у оквиру планираних програма и програмских
активности није дефинисао посебан циљ Повећање покривености корисника и
територије квалитетним услугама водоснабдевања, нити је користио као индикатор
број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака. У
посматраном периоду као индикаторе за остваривање постављених циљева град
Зрењанин је за исте намене и активности користио различите индикаторе. Тако су за
изградњу нове водоводне мреже у различитим периодима коришћени индикатори: број
метара изграђене водоводне мреже и продајна цена воде по m3, који не одговарају
предложеним индикаторима за планирање и оцену реализације активности у вези са
повећањем покривености услуга и квалитетом услуга водоснабдевања.
2.1.2.1.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Града Зрењанина препоручено је да у поступку планирања и
припреме програмских буџета и улагања у унапређење водоснабдевања користе
предложене циљеве програма и програмских активности у вези са повећањем
покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања и да
приликом извештавања о утрошку средстава спроводе и оцену напретка ка достизању
циљева користећи адекватне индикаторе.
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.
У одазивном извештају Град Зрењанин известио је Институцију да је у
Рекапитулацији програмског дела буџета која је саставни део образложења Одлуке о
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буџету града Зрењанина за 2020. годину која је усвојена на седници Скупштине града
Зрењанина дана 18.12.2019. године и објављена у ''Службеном листу града Зрењанина''
број 31/19, у оквиру програма 1101 – Комуналне делатности, програмске активности
1101-0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће, описан циљ „Адекватан квалитет
пружених услуга водоснабдевања“ и индикатор који се односи на исти циљ „Број
кварова по км водоводне мреже“, што је у складу са предлогом циљева и индикатора
програма и програмских активности и листом униформних индикатора за програмску
структуру буџета датим од стране Министарства финансија РС.
У оквиру истог програма планиран је пројекат 1101-01 – Изградња еко чесми у
насељеним местима Ботош, Фаркаждин и Перлез у циљу обезбеђења здраве пијаће воде
за мештане поменутих насеља, за који је постављен циљ „Максимална могућа
покривеност насеља и територије услугама водоснабдевања“ и индикатор који се
односи на наведен циљ „Број насељених места у којима је решено водоснабдевање
путем изграђених еко чесми“.
Град Зрењанин је навео и да ће се приликом извештавања о утрошку средстава и
реализацији активности спроводити и оцена напретка ка достизању циљева уз
коришћење дефинисаних индикатора, а за реализацију планираних мера исправљања као
одговорно лице наведен је начелник градске управе.
2.1.2.1.3. Оцена мере 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 и до сада предузете мере.
Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
2.2. Успостављени систем контроле и извештавања о исправности воде за пиће
2.2.1. Планирање, финансирање и праћење спровођења обавезних контрола
исправности воде за пиће
2.2.1.1. Планирање и праћење реализације обавезних контрола исправности воде
за пиће
2.2.1.1.1. Опис несврсисходности
Јединице локалне самоуправе и градска општина - субјекти ревизије нису
преузеле обавезу планирања и не прате да ли се обавезне контроле исправности воде за
пиће спроводе у прописаном обиму. У периоду од ступања на снагу Закона о јавном
здрављу у марту 2016. године до краја 2018. године јединице локалне самоуправе и
градска општина – субјекти ревизије нису донеле план јавног здравља за своју
територију нити посебне програме који се односе на здравствену исправност воде за
пиће.
Савет за здравље, који оснива јединица локалне самоуправе, надлежан је и за
праћење спровођења донетих планова јавног здравља кроз посебне програме из области
јавног здравља. План јавног здравља предлаже савет за здравље, а усваја га Скупштина
јединице локалне самоуправе. Посебни програми из области јавног здравља односе се и
на контролу здравствене исправности воде за пиће.
Савет за здравље града Зрењанина основан је 2013. године. Пословником о раду
Савета којим се уређује начин рада нису утврђене обавезе и начин доношења одлука у
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вези са припремом предлога плана јавног здравља. Савет за здравље отпочео је рад на
припреми предлога Плана јавног здравља за период 2019–2026. године, али у току
спровођења ревизије није био одређен датум до ког ће предлог бити довршен и предат
Скупштини града Зрењанина на усвајање. Град Зрењанин није на други начин уредио
или спроводио планирање контроле исправности воде за пиће из јавног водовода и
јавних водних објеката на својој територији у периоду који је био обухваћен ревизијом.
2.2.1.1.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Града Зрењанина препоручено је да предузму мере у циљу
доношења плана јавног здравља и посебних програма који се односе на контролу
здравствене исправности воде за пиће.
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.
У одазивном извештају Град Зрењанин известио је Институцију да је План јавног
здравља града Зрењанина за период 2020–2026. године усвојен на седници Скупштине
града Зрењанина одржаној дана 27. 11. 2019. године и да је Закључак о његовом усвајању
објављен у „Службеном листу града Зрењанина“, бр. 29/19.
У оквиру Плана јавног здравља усвојен је и Акциони план који у оквиру општег
циља 2. Унапређење животне средине и здравља становништва града Зрењанина,
између осталог садржи и специфичне циљеве:
o 2.1. Унапређење снабдевања здравствено исправном водом за пиће којим
су дефинисане активности утврђивања санитарно-хигијенског и техничког
стања свих водних објеката на територији града Зрењанина у току 2020 и
2021. године;
o 2.2. Праћење евалуација и унапређење животне средине и процена ризика
по здравље становништва, којим су дефинисане и активности контроле и
мониторинга свих фактора животне средине (вода, ваздух, земљиште и
бука) са индикаторима и потребним ресурсима за њихово спровођење.
У достављеном извештају је наведено да ће се у наредном периоду, узимајући у
обзир да Планом јавног здравља није уређена контрола здравствене исправности воде за
пиће, размотрити начин уређења овог питања, узимајући у обзир налазе ревизије.
За предузимање планираних мера као надлежни орган наведен је Савет за здравље
града Зрењанина, као и рок за предузимање мера до децембра 2020. године.
2.2.1.1.3. Оцена мере 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 и до сада предузете мере.
Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
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2.2.2. Реализација прописаног обима контрола исправности воде за пиће и
праћење исправности воде за пиће
2.2.2.1. Редовност контроле исправности воде за пиће из водоводне мреже
2.2.2.1.1. Опис несврсисходности
Реализовани обим контрола исправности воде за пиће мањи је од прописаног, а
исправност воде за пиће се не прати у свим јавним водоводима. Због начина планирања и
уговарања обавезних контрола исправности воде за пиће јединице локалне самоуправе и
градска општина - субјекти ревизије не прате реализацију контрола исправности воде за
пиће из јавног водовода према врсти и броју. На овај начин долази до вишегодишњих
одступања у врсти и броју извршених контрола у односу на обавезан обим редовних
контрола према местима узорковања, као и према броју испитаних узорака који је
прописан Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је обезбедило реализацију прописаног
број контрола исправности на водоводној мрежи. Све реализоване контроле односе се на
основне контроле (А обим). Поред обавезних основних контрола једанпут годишње
спроводи се и анализа концентрације aрсена у води за пиће из свих водоводних мрежа.
Број контрола на водоводној мрежи већи је од прописаног зато што се уместо контроле
на изворишту контрола врши на водоводној мрежи. Места (локације) на којима ће се
вршити узорковање нису одређена уговором који је закључен са заводом за јавно
здравље већ се одређују непосредним договором између надлежног завода за јавно
здравље и комуналног предузећа које обавља послове водоснабдевања.
Периодична контрола исправности воде за пиће (Б обим) из јавног водовода на
територији града Зрењанина није вршена у 2017. години, док су у 2015. години контроле
вршене на три од укупно 20 изворишта, односно 14% од прописаног броја контрола.
2.2.2.1.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Града Зрењанина препоручено је да планом јавног здравља
и/или посебним програмима исправности воде за пиће уреде број и врсту обавезних
контрола исправности воде за пиће према местима узорковања.
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.
У одазивном извештају Град Зрењанин известио је Институцију да је План јавног
здравља града Зрењанина за период 2020–2026. године усвојен на седници Скупштине
града Зрењанина одржаној дана 27. 11. 2019. године и да је Закључак о његовом усвајању
објављен у „Службеном листу града Зрењанина“, бр. 29/19.
У оквиру Плана јавног здравља усвојен је и Акциони план који у оквиру општег
циља 2. Унапређење животне средине и здравља становништва града Зрењанина,
између осталог садржи и специфичне циљеве:
o 2.1. Унапређење снабдевања здравствено исправном водом за пиће којим
су дефинисане активности утврђивања санитарно-хигијенског и техничког
стања свих водних објеката на територији града Зрењанина у току 2020 и
2021. године;
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o 2.2. Праћење евалуација и унапређење животне средине и процена ризика
по здравље становништва, којим су дефинисане и активности контроле и
мониторинга свих фактора животне средине (вода, ваздух, земљиште и
бука) са индикаторима и потребним ресурсима за њихово спровођење.
У достављеном извештају је наведено да ће се у наредном периоду, узимајући у
обзир да Планом јавног здравља није уређен број и врста обавезних контрола
исправности воде за пиће према местима узорковања, размотрити начин уређења овог
питања, узимајући у обзир налазе ревизије.
За предузимање планираних мера као надлежни орган наведен је Савет за здравље
града Зрењанина, као и рок за предузимање мера до децембра 2020. године.
2.2.2.1.3. Оцена мере 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 и до сада предузете мере.
Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
2.2.3. Садржај и начин размене података о исправности и квалитету воде за пиће
2.2.3.1. Информисање вршиоца делатности, оснивача и корисника услуга о
исправности воде за пиће
2.2.3.1.1. Опис несврсисходности
Садржај и начин размене података о исправности и квалитету воде за пиће између
комуналних предузећа која обављају послове снабдевања водом за пиће и јединице
локалне самоуправе и градске општине – субјеката ревизије као њихових оснивача није
адекватан, зато што:
1) једна јединица локалне самоуправе није обавештавана о увођењу забрана,
односно ограничења испоруке воде за пиће из јавног водовода,
2) и поред тога што се у случају значајних одступања хитно обавештавају
комунално предузеће и санитарни инспектор, комуникација између
вршиоца делатности и оснивача је неформална и није ближе уређена,
3) само једна од пет посматраних јединица локалне самоуправе и градске
општине - субјеката ревизије је обавезала јавно комунално предузеће које
обавља послове снабдевања водом за пиће да информише кориснике о
квалитету, односно утврђеној исправности воде за пиће.
Недовољна уређеност обавеза и одговорности учесника, начин и ток размене
информација о исправности и дозвољеној употреби воде ствара ризик од непотпуног или
неблаговременог информисања корисника о исправности и квалитету воде за пиће.
Град Зрењанин у периоду од 2015. до 2018. године није добијао информације од
јавног комуналног предузећа о настанку поремећаја у водоснабдевању проузрокованим
утврђеном неисправношћу воде за пиће. У истом периоду санитарни инспектор је
изрекао укупно 13 мера забране од којих се седам односи на забрану употребе воде за
пиће из јавног водовода. Јавно комунално предузеће је предузимало наложене мере у
циљу отклањања узрока неисправности, али ни у једном случају о изреченој мери
санитарног инспектора и насталом поремећају у водоснабдевању није обавестило
надлежни орган града Зрењанина нити кориснике услуга.
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2.2.3.1.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Града Зрењанина препоручено је да прецизније уреде начин
комуникације са пружаоцима комуналне услуге и обезбеде благовремено и потпуно
обавештавање корисника услуга у вези са прекидима и поремећајима у снабдевању због
утврђене неисправности воде за пиће.
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.
У одазивном извештају Град Зрењанин известио је Институцију да је однос
између града и ЈКП „'Водовод и канализација“ Зрењанин као и однос између ЈКП
„Водовод и канализација“ Зрењанин и корисника услуга нормативно уређен Одлуком о
снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода
(„Службени лист града Зрењанина“, бр. 31/14, 14/15, 24/15, 21/16, 37/17 и 18/19).
Осим тога, Градско веће града Зрењанина је дана 5. септембра 2019. године
донело Решење о образовању и именовању Комисије за пуштање у рад постројења за
пречишћавање питке воде у чијем саставу се налазе запослени Градске управе и ЈКП
„Водовод и канализација“ Зрењанин. Поред овога накнадно је достављено решење
Градоначелника града Зрењанина донето 4. фебруара 2020. године којим је образована
комисија за решавање свих питања и проблема до укидања забране употребе воде за пиће
у граду Зрењанину, која има обавезу да се састаје најмање једном у десет дана, а по
потреби и чешће. На тај начин је омогућена стална и континуирана комуникација између
пружаоца услуге и Градске управе.
Након пуштања у рад постројења за пречишћавање воде за пиће размотриће се
потреба за другачијим уређењем овог питања, узимајући у обзир налазе ревизије.
2.2.3.1.3. Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу. Због
постојања забране употребе воде за пиће комуникација између Града Зрењанина и ЈКП
„Водовод и канализација“ Зрењанин усмерена је приоритетно на постројење за
пречишћавање воде за пиће, а исказаним мерама исправљања није доказано да је уочена
несврсисходност у размени информација о исправности воде за пиће у потпуности
отклоњена. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
2.3. Заштита становништва од употребе неисправне воде из јавног водовода
2.3.1. Дужина трајања забране употребе воде из јавног водовода за пиће
2.3.1.1. Опис несврсисходности
Дужина трајања забране и недовољна информисаност грађана о здравственој
исправности воде неповољно утичу на коришћење воде за пиће из алтернативних извора
снабдевања и повећавају ризик од употребе воде из јавног водовода која није безбедна за
пиће и припрему хране.
Обезбеђивање услова за обављање комуналних делатности обухвата предузимање
мера за континуирано вршење комуналних делатности у циљу обезбеђења животних
потреба физичких и правних лица. У случају настанка дужег прекида у снабдевању
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водом за пиће постоји потреба да се становништву обезбеди вода за пиће из
алтернативних извора.
На примеру посматраних јединица локалне самоуправе утврђено је да дужина
трајања забране утиче да настали трошкови и умањени приходи могу бити значајни и
тиме умањују износ расположивих средства за улагање у развој водоснабдевања.
Доступност алтернативних извора снабдевања водом утиче да њихово коришћење не
буде значајно због дужине трајања забране.
На територији града Зрењанина забрана испоруке воде за пиће уз дозволу
испоруке воде за санитарно-хигијенске потребе је на снази од 2004. године у шест
насељених места на које се односи 76% укупног становништва града (преко 93.000
становника).
У периоду од 2015. до 2018. године обезбеђивање исправне воде за пиће за
становништво у насељеним местима у којима је уведена забрана вршено је углавном
преко еко-чесми. Еко-чесме су изграђене у градском насељу Зрењанин и насељеним
местима Елемир, Меленци и Клек. У истом периоду, Завод за јавно здравље Зрењанин
извршио је анализу укупно 34 узорка воде из еко-чесми у поменутим насељеним
местима, при чему је физичко-хемијска неисправност утврђена у 38% узорака, а
микробиолошка неисправност у 20% узетих узорака воде. У вези са утврђеним
неисправностима, у 2016. години је била забрањена испорука воде за пиће са еко-чесме у
Елемиру у трајању од 55 дана.
Град Зрењанин не располаже подацима о утрошеним количинама воде за пиће са
еко-чесми.
2.3.1.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Града Зрењанина препоручено је да у случају настанка
забране или ограничења у употреби воде за пиће из јавног водовода снабдевање
исправном водом за пиће обезбеде на основу анализе потреба и могућности, узимајући у
обзир и доступност алтернативних извора снабдевања.
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.
У одазивном извештају Град Зрењанин известио је Институцију да је на седници
Савета за здравље града Зрењанина одржаној дана 1. јуна 2020. године донета препорука
за ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин да у циљу приоритетних потреба снабдевања
исправном водом становништва на територији града Зрењанина постави цистерне на
одговарајућим локацијама у насељеном месту Зрењанин, на четири локације (у насељима
Багљаш и 4. Јули, код Градског ватрогасног савеза и код хотела Војводина).
Обавештењем Градоначелника града Зрењанина ЈКП „Водовод и канализација“,
Зрењанин је 3. јуна 2020. године обавештен о обавези поступања у складу са датом
Препоруком Савета за здравље града Зрењанина.
У наредном периоду ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин ће у вези са
препоруком Савета за здравље подносити извештаје о спроведеним активностима
Градском већу града Зрењанина које ће у зависности од оцене истих размотрити потребу
за даљим поступањем.
Као одговорно лице за предузимање планираних мера исправљања одређен је
директор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин.
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2.3.1.3. Оцена мере 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.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај Број 020-4-136/2020-II од 3. јуна 2020. године,
који је, на основу захтева из Извештаја о ревизији сврсисходности „Доступност и
исправност воде за пиће“, поднео Град Зрењанин. Оценили смо да је одазивни извештај,
који је потписало и печатом оверило одговорно лице Града Зрењанина, 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 поднео
Град Зрењанин 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.
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 ви исказали предузетим мерама и
активностима из одазивног извештаја.
Генерални државни ревизор
________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
1. јул 2020. године
Достављено:
- Граду Зрењанину и
- Архиви.
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