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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
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. Због коришћења изворишта без претходно прибављене
водне дозволе 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.
Општина Свилајнац јавно снабдевање становништва водом за пиће врши са три
изворишта. За два изворишта из којих се тренутно снабдева шест насељених места
општине нису прибављене водне дозволе. Укупно захваћене количине воде на годишњем
нивоу са изворишта без водних дозвола износе око 78.000 m3.
2.1.1.1.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Општине Свилајнац 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 Општина Свилајнац известила је Институцију да је у циљу
прибављања водне дозволе извештај о ревизији је 24. 12. 2019. године уручен КЈП
„Морава“ Свилајнац ради сагледавања препорука и предузимања мера за отклањање
несврсисходности у одређеним роковима. Такође, дата је обавеза КЈП „Морава“ да о
реализацији мера извештава Општинску управу Општине Свилајнац.
Предузимање мера планирано је у периоду од јануара до децембра 2020. године, а
за реализацију мера одговоран је директор КЈП „Морава“ Свилајнац.
2.1.1.1.3. Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу, јер није
достављен план мера КЈП „Морава“ за отклањање несврсисходности и постоји ризик да
мере исправљања неће бити предузете у остављеном року. Отклањање утврђене
несврсисходности је у току.
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2.1.1.2. Заштита изворишта
2.1.1.2.1. Опис несврсисходности
Две јединице локалне самоуправе – субјекти ревизије нису обезбедиле решења о
утврђивању зона санитарне заштите за сва изворишта која се користе за јавно
водоснабдевање. Због коришћења изворишта без утврђених граница зоне санитарне
заштите постоји повећан ризик од случајног или намерног загађивања воде на изворишту
због неадекватне заштите изворишта, које може утицати и на квалитет воде која се
испоручује корисницима.
Општина Свилајнац јавно снабдевање становништва водом за пиће врши са три
изворишта. За два изворишта нису прибављена решења о утврђивању зона санитарне
заштите изворишта.
2.1.1.2.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Општине Свилајнац препоручено је да прибаве решења
надлежног органа којим се утврђују зоне санитарне заштите изворишта која се
користе за јавно снабдевање водом за пиће.
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.
У одазивном извештају Општина Свилајнац известила је Институцију да је у циљу
прибављања решења о зонама санитарне заштите изворишта извештај о ревизији је 24.
12. 2019. године уручен КЈП „Морава“ Свилајнац ради сагледавања препорука и
предузимања мера за отклањање несврсисходности у одређеним роковима. Такође, дата
је обавеза КЈП „Морава“ да о реализацији мера извештава Општинску управу Општине
Свилајнац.
Предузимање мера планирано је у периоду од јануара до децембра 2022. године, а
за реализацију мера одговоран је директор КЈП „Морава“ Свилајнац.
2.1.1.1.3. Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу, јер није
достављен план мера КЈП „Морава“ за отклањање несврсисходности и постоји ризик да
мере исправљања неће бити предузете у остављеном року. Отклањање утврђене
несврсисходности је у току.
2.1.1.3. Праћење квалитета услуга које се пружају корисницима
2.1.1.3.1. Опис несврсисходности
Јединице локалне самоуправе и градска општина – субјекти ревизије до краја
2018. године нису регулисале начин изјашњавања грађана о квалитету услуге снабдевања
водом за пиће и праћење квалитета услуге. Недостатак података о оцени задовољства
корисника квалитетом пружене услуге снабдевања водом за пиће може довести до
повећаног ризика да мере које предузимају јединице локалне самоуправе и градска
општина – субјекти ревизије у циљу унапређења делатности не одговарају стварним
потребама и приоритетима корисника услуга.
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Одлука којом је регулисан начин обављања комуналне делатности и обавезе
пружаоца услуга на територији Општине Свилајнац није допуњена одредбама које се
односе на начин континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга о квалитету
пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности. Општина
Свилајнац је у 2015. години реализовала пројекат истраживања јавног мњења1 којим се,
између осталог, оцењују и послови водовода и канализације. Ови послови оцењени су
просечном оценом 2,7 од могућих 5. У вези са резултатима спроведеног испитивања нису
достављени подаци о планираним и предузетим активностима на унапређењу стања.
2.1.1.3.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Општине Свилајнац препоручено је да утврде начин
континуираног изјашњавања корисника услуга о квалитету пружања комуналних услуга
и мере у циљу унапређења квалитета услуга планирају узимајући у обзир резултате
оцене задовољства корисника квалитетом пружања комуналне услуге јавног снабдевања
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 Општина Свилајнац известила је Институцију да је
израђен нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима који је
21. фебруара 2020. године предат Општинском већу ради утврђивања предлога Одлуке и
упућивања на даљу процедуру усвајања на седници Скупштине општине Свилајнац.
Наведеним нацртом Одлуке предвиђено је додавање одредби које се односе на могућност
изјашњавања корисника услуга о квалитету пружених услуга преко интернет странице
општине Свилајнац и обавеза састављања извештаја који се доставља Општинском већу
једанпут годишње. Општинском већу дају се надлежности и обавезе за покретање
поступка преиспитивања рада вршиоца комуналне делатности у случајевима када већина
корисника није задовољна услугом.
2.1.1.3.3. 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.
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
1

Истраживање јавног мњења „Истраживање и анализа ставова грађана по питању комуналних служби у
граду Свилајнцу“, април 2015. године.
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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 општине Свилајнац планирана средства за унапређење
водоснабдевања односе се на изградњу објеката и водоводне мреже. Као индикатор за
остваривање постављених циљева изградње објеката и водоводне мреже коришћен је
укупан проценат домаћинства обухваћен услугом у односу на укупан број домаћинства,
који одговара постављеном циљу у стратешким актима и предложеном индикатору.
Анализом података о реализацији буџета и спроведених активности за 2017. и 2018.
годину нисмо потврдили тачност исказаних базних вредности и исказаних остварених
резултата (исказано је повећање од 10%) јер у наведеном периоду активности које би
омогућиле прикључење нових корисника нису завршене. У складу са тим није било ни
повећања процента домаћинстава обухваћених услугом у вези са овим утрошком
средстава.
2.1.2.1.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Општине Свилајнац 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 Општина Свилајнац известила је Институцију да ће
Упутством за припрему Нацрта Одлуке о буџету Општине Свилајнац за 2021. годину и
самом Одлуком утврдити у оквиру одговарајућег програма и правилни буџетски циљеви
и индикатори.
За реализацију мера исправљања одређено је одговорно лице и рок за реализацију
у периоду од јула до децембра 2020. године.
2.1.2.1.3. Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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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. 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 општине Свилајнац образован је 2013. године као посебно радно
тело општине Свилајнац. Пословник о раду савета за здравље донет је 2014. године и
није допуњен обавезама које предвиђа Закон о јавном здрављу донет 2016. године. Савет
за здравље општине Свилајнац није израдио предлог плана јавног здравља, нити је
општина Свилајнац на други начин планирала контроле исправности воде за пиће из
јавног водовода и јавних водних објеката на својој територији.
2.2.1.1.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Општине Свилајнац 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 Општина Свилајнац је известила Институцију да је у вези
са поступањем по препоруци упућен допис Заводу за јавно здравље Ћуприја у циљу
делегирања члана за Савет за здравље општине Свилајанац. Завод за јавно здравље је
предложио запосленог на пословима начелника одељења хигијене и хумане екологије као
представника завода за јавно здравље у саставу Савет за здравље општине Свилајнац, а
који за задатак има израду Плана јавног здравља.
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За реализацију мера исправљања одређено је одговорно лице и рок за реализацију
у периоду од јануара до децембра 2020. године.
2.2.1.1.3. Оцена мере исправљања
Меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу, обзиром да још увек
није извршено именовање предложеног члана из састава завода за јавно здравље у састав
Савет за здравље општине Свилајнац, нити је Пословник о раду савета за здравље
допуњен обавезама које предвиђа Закон о јавном здрављу и постоји ризик да препорука
неће бити реализована у остављеном року. Отклањање утврђене несврсисходности је у
току.
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.
Периодична контрола воде из изворишта која се користе за јавно водоснабдевање
на територији општине Свилајнац није вршена у 2017. и 2018. години, док је у 2015. и
2016. години контрола вршена у мањем обиму од прописаног. КЈП „Морава“ која обавља
послове јавног снабдевања водом за пиће на територији општине Свилајнац није
уговором дефинисала број узорака према местима узорковања.
На територији општине Свилајнац, у периоду од 2015. до 2018. године анализа
воде из водоводне мреже која се снабдева са изворишта „Војска“ вршена je у мањем
обиму од прописаног јер је приликом контроле узорковање вршено само на једном
мерном месту у водоводној мрежи. Као образложење за мањи број извршених контрола
исправности воде за пиће КЈП „Морава“ је навела мали број становника који се снабдева
из водоводног система. Периодичне анализе из водоводне мреже реализоване су у обиму
од 10% у односу на прописани број контрола.
2.2.2.1.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Општине Свилајнац 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.
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У одазивном извештају Општина Свилајнац је известила Институцију да је у вези
са поступањем по препоруци упућен допис Заводу за јавно здравље Ћуприја у циљу
делегирања члана за Савет за здравље општине Свилајанац. Завод за јавно здравље је
предложио запосленог на пословима начелника одељења хигијене и хумане екологије као
представника завода за јавно здравље у саставу Савет за здравље општине Свилајнац.
Савету за здравље општине Свилајнац даће се задатак да изради План јавног здравља,
који ће садржати одељак о исправности воде за пиће, са прописаним бројем и врстом
обавезних контрола исправности воде за пиће по местима узорковања.
За реализацију мера исправљања одређено је одговорно лице и рок за реализацију
у периоду од јануара до децембра 2020. године.
2.2.2.1.3. Оцена мере исправљања
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.
2.2.3. 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 јединица
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.
Општина Свилајнац се о настанку ограничења, односно поремећаја у
водоснабдевању због утврђене неисправности воде за пиће обавештава усмено, као и
достављањем општинској управи копије решења санитарног инспектора. У посматраном
периоду на територији општине Свилајнац изречена је једна мера забране испоруке воде
за пиће. О насталом ограничењу употребе воде месне канцеларије су обавештене
телефонски, уз обавезу даљег обавештавања грађана. Није документовано на који начин
је вршено обавештавање грађана о настанку, односно престанку поремећаја у
водоснабдевању.
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2.2.3.1.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Општине Свилајнац 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 Општина Свилајнац известила је Институцију да је
израђен нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима који је
21. фебруара 2020. године предат Општинском већу ради утврђивања предлога Одлуке и
упућивања на даљу процедуру усвајања на седници Скупштине општине Свилајнац.
Наведеним нацртом Одлуке предвиђено је додавање одредби које се односе на обавезу
КЈП „Морава“ Свилајнац да наредног дана по добијању резултата анализе здравствене
исправности воде за пиће исте доставља Одељењу општинске управе општине Свилајнац
надлежном за послове комуналне инспекције. Такође предвиђена је и обавеза КЈП
„Морава“ Свилајнац да на својој интернет страници једанпут месечно објављује
резултате анализа о оцени здравствене исправности воде за пиће. Допуном Одлуке
предвиђа се и обавеза КЈП „Морава“ Свилајанац да у случају здравствене неисправности
воде за пиће, која условљава прекиде и поремећаје у снабдевању, одмах преко средстава
јавног информисања обавести грађане, као и да писмено обавести Општинску управу и
предложи алтернативне начине водоснабдевања и предложи мере за отклањање
здравствене неисправности воде за пиће.
У циљу унапређења и обезбеђења комуникације са пружаоцем услуге и
обезбеђења информација потребних за обавештавање корисника услуга у вези са
прекидима и поремећајима у снабдевању због утврђене неисправности воде за пиће,
Општинска управа општине Свилајнац је дописом од 20. фебруара 2020. године
обавезала КЈП „Морава“ Свилајнац да објављује резултате на свом званичном сајту и
месечно доставља извештаје о извршеним контролама исправности воде за пиће
Одељењу за инспекцијски надзор и послове пољопривреде Општинске управе Свилајнац.
Достављени извештаји о испитивању квалитета воде јавно су доступни ради
информисања грађана о квалитету воде и здравственој исправности воде за пиће на сајту
Општине Свилајнац2 и КЈП „Морава“ Свилајнац3.
Истим дописом дата је обавеза за достављање писмених информација о наступању
непланираних прекида у снабдевању водом у случају да иста није здравствено исправна.
2.2.3.1.3. Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

2

Доступно на: http://svilajnac.rs/svilajnac/info/Izvestaji-o-ispitivanju-kvaliteta-vode- Подаци за март и април
2020. године објављени су 05.06.2020. године.
3
Подаци
за
март,
април
и
мај
2020.
године
доступни
су
на:
http://www.kjpmorava.rs/o_nama/izvestaj_o_poslovanju/izvestaji_o_ispitivanju_kvaliteta_vode.html.
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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
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.
У периоду од 2015. до 2018. године санитарни инспектор је изрекао једну меру
забране испоруке воде за пиће из јавног водовода. Мера је била на снази седам дана, а
забрана се односила на јавни водовод из кога се водом за пиће снабдева 238
домаћинстава. За потребе снабдевања становништва водом за пиће јавно комунално
предузеће обезбедило је 2.100 литара флаширане воде у балонима од по шест литара (350
балона). Узимајући у обзир укупно набављене количине воде за пиће, за период од седам
дана је обезбеђено укупно 8,8 литара, односно 1,25 литара дневно по домаћинству, што
одговара количини од око 0,4 литара дневно по становнику.
2.3.1.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Општине Свилајнац 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 Општина Свилајнац известила је Институцију да је
израђен нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима који је
21. фебруара 2020. године предат Општинском већу ради утврђивања предлога Одлуке и
упућивања на даљу процедуру усвајања на седници Скупштине општине Свилајнац.
Наведеним нацртом Одлуке предвиђено је додавање одредби које се односе на обавезу
КЈП „Морава“ Свилајнац да у случају здравствене неисправности воде за пиће, која
условљава прекиде и поремећаје у снабдевању, одмах преко средстава јавног
информисања обавести грађане, као и да писмено обавести Општинску управу и
предложи алтернативне начине снабдевања становништва, како би се сачинио план
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снабдевања, као и да предложи мере за отклањање здравствене неисправности воде за
пиће.
У циљу унапређења и обезбеђења комуникације са пружаоцем услуге и
обезбеђења информација потребних за обавештавање корисника услуга у вези са
прекидима и поремећајима у снабдевању због утврђене неисправности воде за пиће,
Општинска управа општине Свилајнац је дописом од 20. фебруара 2020. године
обавезала КЈП „Морава“ Свилајнац да доставља писмене информације о наступању
непланираних прекида у снабдевању водом у случају да иста није здравствено исправна,
а да у случају прекида у снабдевању водом услед кварова или реконструкције
водоводних објеката поступа у складу са Одлуком о комуналним делатностима.
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.
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3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај број 400-98/2019-III од 3. јуна 2020. године,
који је, на основу захтева из Извештаја о ревизији сврсисходности „Доступност и
исправност воде за пиће“, поднела Општина Свилајнац. Оценили смо да је одазивни
извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице Општине Свилајнац,
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
поднела Општина Свилајнац 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:
- Општини Свилајнац и
- Архиви.
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