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ИЗВЕШТАЈ
ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Управа за пољопривредно земљиште
Београд, Обилићев венац 9-11
1. Извештај о ревизији саставних делова Годишњег финансијског извештаја
Извршили смо ревизију саставних делова Годишњег финансијског извештаја Управе
за пољопривредно земљиште (у даљем тексту Управа), у складу са Уставом Републике
Србије1, Законом о Државној ревизорској институцији2 и Законом о буџетском систему3.
Ревидирани су саставни делови Извештаја о извршењу буџета за период од 01.0131.12.2013. године Управе за пољопривредно земљиште, за функцију 420 – Пољопривреда,
шумарство, лов и риболов, који приказују финансијске информације о расходима за услуге
по уговору, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и трансфере
осталим нивоима власти, а у оквиру ревизије Завршног рачуна буџета Републике Србије за
2013. годину.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Директор је одговоран за припрему и презентовање Годишњег финансијског
извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству4,
Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног
осигурања5 и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем6. У ову одговорност спада осмишљавање, успостављање и одржавање
интерних контрола које су релевантне за припрему и презентовање финансијских извештаја
које не садрже материјално значајне погрешне исказе, било да су настала услед преваре/
криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије, изразимо мишљење о
саставним деловима годишњег финансијског извештаја.
Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима врховних
ревизорских институција (ISSAI) чија је примена адекватно прилагођена националним
прописима. Ови стандарди ревизије захтевају да поступамо у складу са етичким захтевима и
да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо
да наведени годишњи финансијски извештај не садржи материјално значајне погрешне
исказе.
За потребе обављања ревизије саставних делова Годишњег финансијског извештаја
Управе за пољопривредно земљиште за 2013. годину, коришћени су Међународни стандарди
„Службени гласник РС“, бр. 98/06
„Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07 и 36/10
3
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13
4
„Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06
5
„Службени гласник РС“, бр. 51/07 и 14/08 - испр.
6
„Службени гласник РС“, бр. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13 – испр., 106/13 и 120/13
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ревизије (IFAC – Међународна федерација рачуновођа), који се примењују у Републици
Србији у смислу члана 2. Закона о рачуноводству и ревизији7 . Ова могућност је предвиђена
и стандардом ISSAI 100 – Основни принципи државне ревизије. У овом случају коришћен је
Међународни стандард ревизије 805 – Посебна разматрања – ревизије појединачних
финансијских извештаја и одређених елемената, рачуна или ставки финансијских извештаја.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и обелодањивањима датих у финансијским извештајима. Избор поступака је
заснован на ревизорском просуђивању укључујући и процену ризика од материјално
значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталим услед преваре/
криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне
контроле које су релевантне за припрему и презентацију финансијских извештаја, у циљу
осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима. Ревизија,
такође, укључује процену адекватности примењених рачуноводствених политика и процена
које је користило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да
обезбеђују основу за ревизијско мишљење.
Позитивно мишљење за ревизију саставних делова Годишњег финансијског
извештаја
По нашем мишљењу, финансијске информације дате у саставним деловима
Годишњег финансијског извештаја за 2013. годину Управе за пољопривредно земљиште
за функцију 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, које приказују расходе за
услуге по уговору, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и
трансфере осталим нивоима власти, а у оквиру ревизије Завршног рачуна буџета
Републике Србије за 2013. годину, припремљене су по свим материјално значајним
питањима у складу са прописаним оквиром финансијског извештавања у Републици
Србији.

7

„Службени гласник РС“, бр. 46/06, 111/09 и 99/11 – др. Закон
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2. Извештај о правилности пословања у оквиру ревизије саставних делова
Годишњег финансијског извештаја
Извршили смо ревизију правилности пословања Управе за пољопривредно земљиште
за 2013. годину која обухвата ревизију активности, финансијске трансакције и информације,
које су укључене у саставне делове годишњег финансијског извештаја за 2013. годину.
Ревидирани су саставни делови Извештаја о извршењу буџета за период од
01.01.2013. године до 31.12.2013. године Управе за пољопривредно земљиште, за функцију
420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, који приказују финансијске информације о
расходима за услуге по уговору, субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама и трансфере осталим нивоима власти, а у оквиру ревизије Завршног рачуна
буџета Републике Србије за 2013. годину.
Одговорност руководства за правилност пословања
Поред одговорности за припрему и презентовање саставних делова годишњег
финансијског извештаја, руководство је такође дужно да обезбеди да активности,
финансијске трансакције и информације, укључене у финансијске извештаје, буду усклађене
са прописима који их уређују.
Одговорност ревизора
Поред одговорности да изразимо мишљење о саставним деловима финансијских
извештаја, наша одговорност је и да изразимо мишљење о томе да ли су активности,
финансијске трансакције и информације, које су обелодањене у саставним деловима
Годишњег финансијског извештаја Управе за пољопривредно земљиште за 2013. годину, по
свим материјално значајним питањима, у складу са прописима који их уређују. Ова
одговорност подразумева вршење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа да би се
утврдило да ли су расходи у складу са намером законодавца. Ови поступци укључују и
процену ризика материјално значајне неусклађености са прописима.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да
обезбеђују основу за ревизијско мишљење.
Основа за изражавање мишљења са резервом за ревизију правилности пословања
- Министарство је за потребе Управе за пољопривредно земљиште ангажовало лица
по основу уговора о привременим и повременим пословима за обављање истоврсних послова
у трајању дужем од законом прописаног максималног рока трајања привремених и
повремених послова, а Управа је по основу ангажовања дужег од прописаног, исплатило 706
хиљада динара, што није у складу са Законом о буџетском систему и Законом о раду.
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Мишљење са резервом за ревизију правилности пословања у оквиру ревизије
саставних делова Годишњег финансијског извештаја
По нашем мишљењу, осим за чињенице наведене у одељку Основ за изражавање
мишљења са резервом за ревизију правилности пословања, активности, финансијске
трансакције и информације које су приказане у саставним деловима Годишњег
финансијског извештаја Управе за пољопривредно земљиште за 2013. годину, у делу
који се односи на расходе за услуге по уговору, субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама и трансфере осталим нивоима власти, а у оквиру
ревизије Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2013. годину, су по свим
материјално значајним аспектима у складу са прописима Републике Србије.
Детаљнија објашњења у вези са Основом за изражавање мишљења са резервом за
ревизију правилности пословања садржана су у Прилогу I и Прилогу II, који су саставни
делови овог Извештаја.
Генерални државни ревизор
Радослав Сретеновић

Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд
12. децембар 2014. године
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1. Кључни налази у ревизији правилности пословања
У наведеним параграфима из Прилога II Напомене уз ревизорски извештај утврђен је
следећи кључни налаз:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је за потребе Управе за
пољопривредно земљиште ангажовало 4 лица по основу уговора о привременим и
повременим пословима за обављање истоврсних послова у трајању дужем од законом
прописаног максималног рока трајања привремених и повремених послова, односно 120
радних дана, а Управа је по основу ангажовања дужег од прописаног, у трајању од 244
радних дана исплатило 706 хиљада динара, што није у складу са чланом 56. став 4. Закона о
буџетском систему, а у вези члана 197. Закона о раду. (Параграф 2.1.1.1.3)
2. Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања:
За налаз у ревизији правилности пословања одговорним лицима Управе за
пољопривредно земљиште препоручујемо:
Препорука: да уговоре о обављању привремених и повремених послова закључује у
складу са чланом 197. Закона о раду, односно за послове који су по својој природи такви да
не трају дуже од 120 радних дана у календарској години. (Параграф 2.1.1.1.3.)

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији, Управа
за пољопривредно земљиште је дужна да поднесе Институцији писани извештај о
отклањању откривених неправилности у року од 45 дана, почев од наредног дана од
дана уручења овог извештаја.
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1. Основни подаци о субјекту ревизије
Субјект ревизије је Управа за пољопривредно земљиште (у даљем тексту: Управа),
Улица Обилићев венац 9-11, матични број 07453558 и порески идентификациони број
102199463. Управа је образована Законом о пољопривредном земљишту8, као орган управе у
саставу министарства надлежног за послове пољопривреде и уређује њен делокруг. Послови
државне управе који се односе на управљање пољопривредним земљиштем у 2013. години
обављани су у складу са чланом 11. Закона о министарствима9 у оквиру Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2013.
године. Одговорно лице Управе је директор.
2. Финансијски извештаји Управе за пољопривредно земљиште
Годишњи финансијски извештај Управе за пољопривредно земљиште, за функцију 420
– Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, представља саставни део Завршног рачуна
буџета Републике Србије за 2013. годину. У поступку прикупљања доказа на основу којих се
изражава мишљење о овом завршном рачуну било је потребно извршити ревизију саставних
делова Годишњег финансијског извештаја Управе за пољопривредно земљиште.
Избор саставних делова Годишњег финансијског извештаја извршен је у складу са
критеријумима које је Државна ревизорска институција усвојила, а који су засновани на
ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних
исказа у финансијским извештајима.
Чланом 11. Уредбе о буџетском рачуноводству10 регулисано је да Главна књига трезора
садржи рачуноводствене евиденције за сваког директног и индиректног корисника, као и за
организације обавезног социјалног осигурања.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који своје финансијско
пословање не обављају преко сопствених рачуна, воде само помоћне књиге и евиденције у
складу са чланом 12. став 3. исте уредбе.
У складу са чланом 78. Закона о буџетском систему11 и чланом 4. став 5. Правилника о
начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава и корисника средстава обавезног социјалног осигурања 12, достављени су
Министарству финансија – Управи за трезор, финансијски извештаји за 2013. годину, Управе,
на прописаним обрасцима.

„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 -др закон и 41/09
„Службени гласник РС“, бр. 72/12 и 76/13
10
„Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06
11
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13
12
„Службени гласник РС“, бр. 51/07 и 14/08
8
9
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2.1. Извештај о извршењу буџета
2.1.1. Текући расходи и издаци
У поступку ревизије саставних делова Годишњег финансијског извештаја Управе,
функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, извршен је увид у следеће расходе
и издатке:
Р.
бр

Група

Kонто

Опис

0

1

2
423000

3
Услуге по уговору
Објављивање тендера и
информативних огласа
Остале медијске услуге
Остале стручне услуге
Остала конта
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Текуће субвенције за
пољопривреду
Остала конта
Трансфери осталим
нивоима власти
Наменски трансфери
нивоу градова
Наменски трансфери
нивоу општина
Укупно:

423

423432
423449
423599

451000
2

451
451141

463000
3

463

463132
463142

4

7
12.197

у хиљадама динара
% ревидираног у
односу на
Извршење Образац 5
8
93,86

313

313

100,00

197
11.687
798

197
11.687
0

100,00
100,00
0,00

714.488

87,68

714.488

714.488

100,00

100.395

0

0,00

141.954

100,00

13.611

13.611

100,00

128.343

128.343

100,00

868.639

89,59

Одобрена
апропријација

Извршење Образац 5

Извршење Завршни
рачун

4

5

6

19.000

1.514.352

239.410

1.772.762

12.995

814.883

141.954

969.832

12.995

814.883

141.954

969.832

Ревидирано

Управа је припремила, сачинила и обелоданила ревидиране финансијске позиције у
Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2013. године –
Образац 5, на основу података из својих помоћних књига и евиденција који су усаглашени са
подацима из Главне књиге на начин како је то прописано Правилником о начину припреме,
састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и
корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања 13.
Ревидирани расходи извршени су у оквиру опредељених апропријација из Закона о
буџету Републике Србије за 2013. годину.
2.1.1.1. Услуге по уговору – конто 423000
Исказани су расходи по основу услуга по уговору у укупном износу од 12.995 хиљада
динара.
2.1.1.1.1. Oбјављивање тендера и информативних огласа - конто 423432
Услуге објављивања тендера и информативних огласа извршене су у износу од 313
хиљада динара.
Од наведеног, 10 хиљада динара односи се на судске таксе за објављивање
информативних огласа, а износ од 303 хиљаде динара односи се на расходе за оглашавање

13

„Службени гласник РС“, бр. 51/07 и 14/08-исправка
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конкурса за учешће у Програму по рачунима Новинско издавачког друштва компанија
„Новости“ и ЈП „Службени гласник“.
2.1.1.1.2. Oстале медијске услуге - конто 423449
Oстале медијске услуге исказане су у износу од 197 хиљада динара. Плаћање је
извршено по рачунима Нина медиа клипинг доо из Новог Сада. Управа је са истим
добављачем закључила Уговор о пружању медијске експонираности (прес клипинг) број 40402-00124/3/2013-14 од 10.04.2013. године.
2.1.1.1.3. Остале стручне услуге - конто 423599
Остале стручне услуге исказане су у износу од 11.687 хиљада динара, по основу
уговора о привременим и повременим пословима. Физичким лицима је на име нето накнаде
по основу уговора о привременим и повременим пословима плаћен износ од 6.938 хиљада
динара, са припадајућим порезима и доприносима у износу од 4.749 хиљада динара и то:
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Месец и година

Нето

Бруто

Доприноси

Здравство

Незапосленост

Укупно

Извод

Јануар 2013
Фебруар 2013
Март 2013
Април 2013
Мај 2013
Мај 2013
Јун 2013
Јул 2013
Август 2013
Септембар 2013
Октобар 2013
Новембар 2013
Децембар 2013
УКУПНО

696
664
622
643
0
658
658
658
658
606
538
538
6.938

992
947
887
917
0
939
939
939
939
864
767
767
9.897

109
104
98
101
18
103
103
103
103
95
84
84
1.107

61
58
55
56
0
58
58
58
58
53
47
47
609

7
7
7
7
0
7
7
7
7
6
6
6
74

1.170
1.116
1.046
1.081
18
1.107
1.107
1.107
1.107
1.019
905
905
11.687

3.6.2013
4.4.2013
5.7.2013
6.3.2013
7/16/2013
7.9.2013
8.5.2013
9.3.2013
10.1.2013
11.5.2013
12.4.2013
12/31/2013

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је у 2013. години са 19
физичких лица закључило укупно 55 уговора о обављању привремених и повремених послова
за потребе Управе за пољопривредно земљиште. Накнада за извршене послове у јануару 2013.
године плаћена је са рачуна Министарства пољопривреде и исказана као расход
Министарства, док је накнада која се односи на период фебруар-децембар 2013. године у
укупном износу од 11.687 хиљада динара плаћена са рачуна Управе и исказана као расход
исте.
У складу са чланом 197. Закона о раду14, послодавац може да закључи уговор о
обављању привремених и повремених послова за обављање послова који су по својој природи
такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години. Закључивање уговора о
привременим и повременим пословима условљено је чињеницом повременог карактера и
ограниченог временског трајања послова који могу бити предмет уговора.
Тестирано је 55 уговора. Уговори о привременим и повременим пословима су типски.
Уговори садрже врсту посла за коју се лице ангажује, месечну нето цену рада и период
ангажовања. У поступку ревизије је утврђено да је 4 лица ангажовано по основу једног или
више уговора о привременим и повременим пословима за исте или сличне послове у укупном
трајању дужем од 120 радних дана и то:
14

"Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13
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Уговор
Р.
бр.

Број

112011/17/2
013-09
1

2

112011/155/
201309

Датум

04.01.
2013.

30.4.
2013.

112011/152/
201309

30.04.
2013.

112011/296/
201309

17.10.
2013.

112011/30/2
013-09

30.01.
2013.

Период
ангажовања

04.01.201329.04.2013.

30.04.201317.10.2013.

30.04.201317.10.2013.

18.10.201331.03.2014.

01.02.201329.04.2013.

Месечна
нето
накнада

Опис посла

40

Послови везани за праћење
реализације средстава у складу са
Програмом за утврђивање радова
на заштити и уређењу
пољопривредног земљишта

80

40

Послови праћења реализације
буџетских средстава, утрошених
средстава и финансијско
рачуноводствене послове

119

40

Послови вођења евиденције о
закљученим уговорима о закупу
пољопривредног земљишта у
државној својини, реализацији,
послатим опоменама и поднетим
пријавама РЈП ради покретања
поступка за судску наплату
закупнине

119

Послови уноса и ажурирања
података у базу података о
пољопривредном земљишту

51

40

40

3
112011/160/
201309

4

112011/27/2
013-09
112011/156/
201309

Послови који се односе на
проверу тачности података и
израде сагласности на Одлуке
јединица локалне самоуправе о
расписивању јавног огласа за
давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
Послови који се односе на израду
извештаја и анализа о датим
сагласностима на годишње
програме заштите, уређења и
коришћења пољопривредног
земљишта које доносе јединице
локалне самоуправе

30.04.
2014.

30.04.201317.10.2013.

40

01.02.
2013.

08.02.201329.04.2013.

40

Послови праћења реализације
инвестиција одобрених по Уредби

40

Послови израде извештаја о
прикупљаним подацима од ПСС о
агрохемијској анализи обрадивог
пољопривредног земљишта

30.04.
2013.

30.04.201317.10.2013.

у хиљадама динара
Број радних
Исплаћени
Исплаћени
дана
нето износ
бруто износ
преко
преко
преко
120
120
120
Укупно
Укупно
Укупно
радних
радних
радних
дана
дана
дана

79

343

143

489

204

50

337

96

481

144

60

343

120

489

212

55

332

102

474

146

1.355

461

1.933

706

61

119

56

119

Укупно:

Управа је у току календарске године у четири случаја закључила по два уговора са
истим лицима за послове чији је назив различито формулисан, али су по својој природи исти,
на пример:
- под редним бројем 1: послови везани за праћење реализације средстава у складу са
Програмом за утврђивање радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта, као и
послови праћења реализације буџетских средстава, утрошених средстава и финансијско
рачуноводствене послове, лице је ангажовано у периоду који је за 79 радних дана дужи од
прописаног Законом о раду и за то време му је исплаћена нето накнада у износу од 143
хиљада динара (укупно 199 радних дана за нето накнаду од укупно 343 хиљаде динара);
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- под редним бројем 2: послови вођења евиденције о закљученим уговорима о закупу
пољопривредног земљишта у државној својини, реализацији, послатим опоменама и
поднетим пријавама РЈП ради покретања поступка за судску наплату закупнине, као и
послови уноса и ажурирања података у базу података о пољопривредном земљишту, лице је
ангажовано у периоду који је за 50 радних дана дужи од прописаног Законом о раду и за то
време му је исплаћена нето накнада у износу од 96 хиљада динара (укупно 170 радних дана за
нето накнаду од укупно 337 хиљаде динара);
- под редним бројем 3: послови који се односе на проверу тачности података и израде
сагласности на Одлуке јединица локалне самоуправе о расписивању јавног огласа за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, као и послови који се односе на израду
извештаја и анализа о датим сагласностима на годишње програме заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта које доносе јединице локалне самоуправе, лице је
ангажовано у периоду који је за 60 радних дана дужи од прописаног Законом о раду и за то
време му је исплаћена нето накнада у износу од 120 хиљада динара (укупно 180 радних дана
за нето накнаду од укупно 343 хиљаде динара);
- под редним бројем 4: послови праћења реализације инвестиција одобрених по Уредби,
као и послови израде извештаја о прикупљаним подацима од ПСС о агрохемијској анализи
обрадивог пољопривредног земљишта, лице је ангажовано у периоду који је за 55 радних дана
дужи од прописаног Законом о раду и за то време му је исплаћена нето накнада у износу од
102 хиљада динара (укупно 175 радних дана за нето накнаду од укупно 332 хиљаде динара);
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је за потребе Управе за
пољопривредно земљиште ангажовало 4 лица по основу уговора о привременим и
повременим пословима за обављање истоврсних послова у трајању дужем од законом
прописаног максималног рока трајања привремених и повремених послова, односно 120
радних дана, а Управа је по основу ангажовања дужег од прописаног, у трајању од 244 радних
дана исплатило 461 хиљада динара нето, односно 706 хиљада динара бруто, што није у складу
са чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему, а у вези члана 197. Закона о раду.
Препоручује се Управи за пољопривредно земљиште да уговоре о обављању
привремених и повремених послова закључује у складу са чланом 197. Закона о раду, односно
за послове који су по својој природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у
календарској години.
У току ревизије Управа је дала податке о броју стално запослених лица и броју лица
која су ангажована на одређено време и по уговорима о привременим и повременим
пословима у 2013. години, по месецима и то:
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Месец
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар

Максималан број
запослених по Одлуци
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Стално
запослени
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
15
15

15

Запослени на
одређено време
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Уговори о привр. и
повремен. пословима
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
14
14

Укупан број
30
30
30
29
29
30
30
30
30
30
30
30
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Одлуком о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним
агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање 15 као максималан број
запослених на неодређено време за Управу за пољопривредно земљиште одређен је број 33.
На основу датог прегледа запослених и ангажованих лица, утврђено је да Управа није
запослила и ангажовала по другим основима већи број лица него што је прописано Законом о
одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији16.
2.1.1.2. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – конто
451000
Исказани су расходи по основу субвенција у укупном износу од 814.883 хиљада
динара.
Увидом у документацију везану за пренос средстава утврђено је да се плаћања односе
на обавезе Управе према корисницима средстава по програму који је прописан Уредбом о
утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта за 2013. годину (у даљем тексту Уредба).
Програмом извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта за 2013. годину (у даљем тексту Програм), прописани су радови на заштити,
уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, и то:
1) на заштити пољопривредног земљишта;
2) на уређењу пољопривредног земљишта;
3) на коришћењу пољопривредног земљишта;
4) на коришћењу пољопривредног земљишта који се финансира из средстава ИПА
2010 и
5) други радови односно активности.
Уредбом је прописано да ће из буџета Републике Србије бити исплаћивана средства за
изведене радове на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта која нису
исплаћена по уговорима из 2010, 2011. и 2012. године, и то:
- у оквиру активности на уређењу пољопривредног земљишта (наведено под тачком 2)
глава I Програма) у делу
(1) унапређења путне мреже у дужини од 247 км;
(2) рехабилитације, ревитализације, реконструкције модернизације и изградње система
за наводњавање на површини од 63.361 ha;
- у оквиру активности на коришћењу пољопривредног земљишта (наведено под тачком
3) глава I Програма) у делу који се односи на:
(1) давање у закуп око 400 ha обрадивог пољопривредног земљишта, Уредбом је
прописано да ће из средстава буџета за 2013. годину бити исплаћен преостали део средстава
на основу прописа којима је уређено коришћење средстава за обрадиво пољопривредно
земљиште дато у закуп у 2005, 2006. и 2007. години, као и годишњи износи средстава на
основу прописа којим се утврђује Програм извођења радова на заштити, уређењу и
коришћењу пољопривредног земљишта у 2008, 2009. и 2010. години, и то лицима старијим од
60 односно 65 година која су дала у закуп обрадиво пољопривредно земљиште;
(2) студијско истраживачке радове и пројекте у области заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију и од значаја за јединице локалне
самоуправе.

15
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„Службени гласник РС“, бр. 109/09...40/14
„Службени гласник РС“, бр. 104/09
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Тачком 4) глава I Програма је уређено да се заштита, уређење, и коришћење
пољопривредног земљишта по пројекту „Рурални развој: Ефикасно управљање земљиштем“ у
2010. години финансира из средстава ИПА 2010, то јест из инструмената за предприступну
помоћ ЕУ (у даљем тексту ИПА пројекат), средстава немачке Владе и буџета Републике
Србије.
Уредбом је, поред наведеног, прописано да ће из средстава буџета за 2013. годину, на
основу Закључка Владе 05 број 320-4774/2010-1 од 02.07. 2010. године и Закључка Владе 05
број 320-4970/2010-1 од 15.07.2010. године, бити враћена средства физичким и правним
лицима која су закупци пољопривредног земљишта у државној својини.
У глави III Програма је дефинисан корисник средстава за радове на новим
инвестиционим и другим улагањима на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта из главе I овог Програма. Поред наведеног, прописано је за које намене односно
радове из Програма, корисник средстава може да оствари право и то:
1. Јединица локалне самоуправе (општина, град и град Београд);
-уређење (ревитализација) пољских путева
-студијско- истраживачки радови, програми и пројекти од значаја за јединицу локалне
самоуправе
-ИПА пројекте
2. Физичко лице;
-давање у закуп обрадивог пољопривредног земљишта
-набавка опреме за наводњавање
3. Пољопривредна саветодавна и стручна служба;
-контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта
-изградња система за наводњавање
-привођење култури обрадивог пољопривредног земљишта
4. Научноистраживачка организација;
-студијско-истраживачки радови, програми и пројекти од значаја за Републику Србију
-изградња система за наводњавање
5. Установа и друго правно лице;
-изградња система за наводњавање
-набавка опреме за наводњавање
6. Јавно водопривредно предузеће;
-изградња и/или реконструкција система за наводњавање
7. Привредно друштво, предузетник, удружење водокорисника и земљорадничка
задруга.
-набавка опреме за наводњавање.
У глави IV Програма је прописано процентуално учешће средстава по кориснику
средстава и намени улагања на која има право корисник, у зависности од подручја на коме ће
се извршити радови, као и максимални износи средстава по врсти ограничења.
У глави V Програма је прописано да корисници средстава наведени под редним
бројевима 1-5 и редним бројем 7 подношењем пријаве на конкурс учествују у расподели
средстава, а корисници наведени под редним бројем 6 подношењем захтева за коришћење
средстава.
Уредбом је прописано да, расподелу и динамику коришћења средстава врши
Министарство, на основу спроведеног конкурса, односно поднетих Захтева за коришћење
средстава.
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Конкурсом се утврђује документација коју је потребно поднети уз пријаву, остали
критеријуми за остваривање права на средства и начин бодовања појединих критеријума.
Конкурсом су утврђене и процедуре за доделу средстава из Уредбе.
Управа на основу поднете пријаве на конкурс, односно захтева за коришћење средстава
утврђује испуњеност прописаних услова и са лицем које је испунило прописане услове
закључује уговор којим се утврђују међусобна права и обавезе у вези са коришћењем
средстава, а посебно динамика исплате средстава.
На основу члана 14. став 2. Закона о пољопривредном земљишту17, а у вези са чланом
7. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину18 и Уредбе о утврђивању програма
извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2013.
годину19, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за
пољопривредно земљиште, расписала је:
- конкурс за доделу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта, студијско истраживачких радова и пројеката, других радова и
активности за 2013. годину од 24.04.2013. године;
- конкурс за набавку нове опреме за наводњавање у 2013. години на територији
Републике Србије осим на територији аутономних покрајина од 26.08.2013. године.
Директор Управе доноси Решење о формирању комисије. Решењем је дефинисан
задатак комисије да:
- размотри поднете пријаве и конкурсну документацију и изврши њихово оцењивање;
- састави записник о поднетим пријавама и захтевима за одобравање и коришћење
средстава;
- донесе предлог одлуке и одлуку о одобравању средстава.
Одлуку о одобравању средстава доноси директор.
Управа је у пословним књигама обезбедила субаналитичке евиденције по програмима и
по корисницима средстава доделивши сваком кориснику шифру. За обавезе према
корисницима за средства додељена по програмима на основу Уредби из ранијих година, а које
нису измирене до 2013. године, у Управи се воде ванкњиговодствене, оперативне евиденције,
на основу којих је могуће утврдити правни основ за плаћања по додељеним средствима.
Тестирани су расходи за субвенције за извођење радова који су прописани Уредбом и
Програмом, и то:
1. Извођење радова на заштити пољопривредног земљишта
Kонтрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта
Конкурсом су планирана средства за контролу плодности обрадивог пољопривредног
земљишта у укупном износу од 166.000 хиљада динара, а извршено је укупно 120.194 хиљада
динара.
Tестирана су плаћања по основу Уговора о коришћењу средстава закључених са 10
корисника након спроведеног Конкурса у 2013. години.
Конкурсом је уређен поступак пријављивања, рок пријављивања, начин расподеле
средстава по овом основу и услови за учешће у расподели, документација која се подноси уз
пријаву, доношење одлуке о додели средстава и начин спровођења одлуке о додели средстава.
Право на средства из Програма може остварити пољопривредна саветодавна и стручна
служба.
„Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон и 41/09
„Сл. гласник РС“, бр. 114/12 и 59/13
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„Сл. гласник РС“, бр. 29/13 и 73/13
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Комисија је након истека рока за пријаву на конкурс сачинила записник у коме је
навела учеснике у конкурсу који су се пријавили за ова средства, при чему је констатовала
који учесници испуњавају услове, а који не и утврдила висину средстава по корисницима
пројекта. Комисија није вршила додатно рангирање учесника у конкурсу, јер је услов за
доделу средстава из конкурса био благовремена пријава до датума одређеног конкурсом,
02.09.2013. године, а прописано је да ће административна обрада пријава тећи по редоследу
њиховог подношења до укупно планираног броја (86.000 анализираних узорака).
Нису утврђене неправилности приликом доделе средстава и закључења уговора.
Контролу реализације врши надлежна служба у Управи, а на основу документације коју
достављају корисници средстава.
2. Извођење радова на уређењу пољопривредног земљишта
а) Уређење и ревитализација пољских путева
За уређење и ревитализацију пољских путева, са економске класификације 451141
извршено је укупно 93.791 хиљада динара.
У складу са Уредбом, Управа је у 2013. години извршила плаћања јединицама локалне
самоуправе у укупном износу од 61.565 хиљада динара (шест јединица локалне самоуправе)
на основу Уговора о коришћењу средстава за уређење (ревитализацију) пољских путева из
2012. године и Анекса основних уговора закључених у 2013. години којима је продужен рок
реализације и рок коришћења средстава.
На основу помоћних евиденција које је сачинила стручна служба, обавезе за уређење и
ревитализацију путева из 2012. године које је Управа је преузела у складу са Уредбом
износиле су 150.571 хиљада динара. У 2013. години, Управа је са Корисницима субвенција
закључила Анексе основних уговора којима је поред продужетка рока реализације и рока
коришћења средстава смањена обавеза за субвенције за износ од 56.780 хиљада динара, те је
пренета обавеза из 2012. године износила 93.791 хиљада динара, колико је плаћено у 2013.
години.
Контролу реализације врши надлежна служба у Управи, која на основу документације
коју достављају корисници средстава за сваки пројекат утврђује укупно уговорени износ,
износ за плаћање у току године и реализацију по пројектима на крају године.
У Конкурсу је за ове намене оглашен износ од 150.000 хиљада динара, а додељено је
137.878 хиљада динара. Додељени износ је извршен са економске класификације 463142, што
је објашњено под тачком треба 2.1.1.3. Извештаја.
б) Изградња система за наводњавање и ревитализација двонаменске каналске мреже
Са економске класификације 451141 извршено је укупно 472.464 хиљада динара
(28.202 хиљада динара изградња система за наводњавање и 444.262 хиљада динара
ревитализација двонаменске каналске мреже).
Изградња система за наводњавање
Стручна служба је на основу евиденције уговорених и извршених субвенција утврдила
обавезу која је пренета из 2012. године и износи 27.000 хиљада динара. На основу анекса
основних уговора који су закључени у 2013. години обавеза из ранијих година је умањена на
износ од 26.517 хиљада динара колико је управа платила корисницима субвенција.
Ревидирано је плаћање пољопривредној стручној служби Ужице износ од 25.735
хиљада динара. Решење о одобравању плаћања донето је на основу Уговора о коришћењу
средстава за уређење (ревитализацију) пољских путева из 2012. године и Анекса основног
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уговора закљученог у 2013. години којим је продужен рок реализације и рок коришћења
средстава и на основу приложене документације о извршеним радовима.
По уговорима закљученим након спроведеног конкурса у 2013. години извршено је
плаћање у износу од 2.467 хиљада динара, на основу Решења о одобравању плаћања и поднете
документације (ПСС Чачак 782 хиљада динара, ПСС Шабац 984 хиљада динара, ПСС
Смедерево 550 хиљада динара и ПСС Јагодина 150 хиљада динара).
Ревитализација двонаменске каналске мреже
У складу са Уредбом, Управа је у 2013. години извршила плаћања Јавним
водопривредним предузећима у укупном износу од 444.262 хиљада динара, и то: ЈВП Београд
воде у износу од, 143.454 хиљада динара, ЈВП Воде Војводине у износу од 249.112 хиљада
динара и ЈВП Србијаводе у износу од 51.696 хиљада динара. Плаћања су извршена у више
транши, на основу Уговора закључених у 2012. години, приложене документације о стању
изведених радова-привремених ситуација и Решења о одобравању плаћања. Реализација
радова је у току.
Пренета обавеза из 2012. године, према евиденцији стручне службе износила је 796.536
хиљада динара. Анексима основних уговора који су закључени у 2013. години обавеза је
умањена за 115.274 хиљада динара, те је након плаћања у 2013. години остала нереализована
обавеза по уговорима из 2012. године у износу од 237.000 хиљада динара.
в) Набавка опреме за наводњавање
У 2013. години за набавку опреме за наводњавање са економске класификације 451141
извршено је укупно 38.112 хиљада динара.
Према Уредби за пројекат набавка опреме за наводњавање на територији Републике
Србије осим на територији аутономних покрајина у 2013. години корисници средстава могу
бити физичка лица, друга правна лица и привредно друштво, предузетник, удружење
водокорисника и земљорадничка задруга.
Управа је расписала Конкурс којим је дефинисала: право на коришћење средстава;
документацију која се подноси уз пријаву на Конкурс; критеријуме за оцену; износ средстава
који се одобрава, рок и начин подношења пријаве. За ове намене, према конкурсу, обезбеђена
су средства из буџета Републике Србије у износу од 192.429 хиљада динара.
Конкурсом је искључено остваривање права на подстицај уколико је подносилац
Захтева за исту врсту опреме остварио право у складу са Правилником о подстицајима за
подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу20 и обрнуто.
Увидом у аналитичке евиденције извршених плаћања, утврђено је да је износ од 38.112
хиљада динара исплаћен физичким лицима.
Тестирани износ од 13.137 хиљада динара се односи на исплату подстицаја за набавку
опреме за наводњавање двадесет једном физичком лицу. Плаћање је, на основу извештаја
комисије, одобрио директор Управе доношењем Решења, сходно пријави на конкурс.
Уз решење је приложена документација-доказ о извршеној набавци опреме.
3. Радови на коришћењу пољопривредног земљишта
а) Давање у закуп пољопривредног земљишта
За давање у закуп обрадивог пољопривредног земљишта је са економске класификације
451141 извршено укупно 13.239 хиљада динара.
У Конкурсу је оглашен износ од 50.063 хиљада динара.
20
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Уредбом је прописано да ће из средстава буџета за 2013. годину бити исплаћен
преостали део средстава на основу прописа којима је уређено коришћење средстава за
обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп у 2005, 2006. и 2007. години, као и годишњи
износи средстава на основу прописа којим се утврђује Програм извођења радова на заштити,
уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2008, 2009. и 2010. години, и то лицима
старијим од 60 односно 65 година која су дала у закуп обрадиво земљиште.
На основу оперативних евиденција које се за ову врсту расхода воде у Управи, и
уговора закључених са физичким лицима о давању у закуп пољопривредног земљишта,
утврђено је да је у периоду од 2005. до 2013. године, Управа донела 547 решења која нису
реализована до 2013. године, а у 2013. години је донето једно решење. (укупно 548 решења на
износ од укупно 15.804 хиљада динара).
Стручна служба у Управи која прати реализацију пројеката по Програмима и уредби
дала је објашњење да је у периоду од 2005. до 2010. године дошло до застоја у плаћању
субвенција за закуп обрадивог пољопривредног земљишта, јер су корисници субвенција
носиоци, односно чланови регистрованих пољопривредних газдинстава старија од 60, односно
65 година, често мало образовани и информисани о условима које треба да испуне да би
остварили право на наплату субвенције, тако да нису обнављали регистрацију
пољопривредних газдинстава, те су били у „пасивном“ статусу. Овај проблем је превазиђен
тако што је на основу договора између Управе и Управе за трезор да се лицима којима су
одобрена средства исплате заостали износи без обзира на статус. Уз исплате су приложене
спецификације са подацима корисника и износ који им се исплаћује.
У 2013. години реализовано је 446 решења на укупан износ од 13.239 хиљада динара, а
остало је нереализовано још 102 решења на укупан износ 2.565 хиљада динара.
б) Студијско-истраживачки радови и пројекти у области заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
Са економске класификације 451141 за студијско-истраживачке радове и пројекте у
области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику
Србију, као и за јединице локалних самоуправа извршено је укупно 63.617 хиљада динара
Конкурсом за 2013. годину за ове намене оглашен је износ од 90.000 хиљада динара.
Управа је у 2013. години извршила плаћања научно-истраживачким организацијама и
то:
Институту за ратарство и повртарство Нови Сад износ од 14.874 хиљада динара
по уговору број 401-00-824/2013-14 од 18.07.2013. године (аванс у висини од 25%
уговорене вредности у износу од 2.934 хиљада динара и остатак у износу од 8.464 хиљада
динара након достављене Студије истраживања).
по уговору број 05/2011 од 06.12.2011. године (последње две транше у износу од 3.476
хиљада динара након достављених доказа да су пројекти реализовани).
Институту за земљиште Београд износ од 41.160 хиљада динара
по Уговору број 401-00-817/2013-14 од 18.07.2013. године (25% аванса у износу од
6.600 хиљада динара и по коначном рачуну износ од 19.800 хиљада динара након достављене
студије о извршеним радовима).
по Уговору број 401-00-818/2013-14 од 18.07.2013. године (25% аванса у износу од
3.690 хиљада динара и по коначном рачуну у износу од 11.070 хиљада динара, након
достављене студије о извршеним радовима).
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4. Текуће субвенције за пољопривреду - ИПА
Тачком 4) глава I Програма је уређено да се заштита, уређење и коришћење
пољопривредног земљишта по пројекту „Рурални развој: Ефикасно управљање земљиштем“ у
2010. години финансира из средстава ИПА 2010, то јест из инструмената за предприступну
помоћ ЕУ (у даљем тексту ИПА пројекат), средстава немачке владе и буџета Републике
Србије.
У складу са Тачком 4) главе I Програма Управа је у 2013. години планирала субвенције
у износу од 14.352 хиљада динара за учешће у финансирању пројеката заштита, уређење, и
коришћење пољопривредног земљишта по пројекту „Рурални развој: Ефикасно управљање
земљиштем“ који се у 2010. години финансира из средстава ИПА 2010, то јест из
инструмената за предприступну помоћ средстава немачке владе и буџета Републике Србије.
За ове намене у 2013. години извршено је укупно 11.960 хиљада динара. Пренос
средстава је извршен на основу Решења о преносу средстава и уговора о коришћењу средстава
за уређење земљишта путем комасације које је Управа закључила у периоду 01.01.2013 –
31.12.2013. године, и то:
Редни број
1
2
3
4
5
6
7
8

Општина
Бољевац
Књажевац
Неготин
Параћин
Пирот
Сврљиг
Житорађа

Број и датум уговора
401-02-203/2013-14 од 26.11.2013.
401-02-207/2013-14 од 29.11.2013.
401-02-202/2013-14 од 27.11.2013.
401-02-211/2013-14 од 28.11.2013.
401-02-218/2013-14 од 27.11.2013.
401-02-206/2013-14 од 27.11.2013.
401-02-222/2013-14 од 29.11.2013.
Укупно

у хиљадама динара
Уговорен износ
Датум плаћања
1.709
18.12.2013.
1.708
20.12.2013.
1.709
18.12.2013.
1.708
20.12.2013.
1.708
20.12.2013.
1.709
20.12.2013.
1.709
20.12.2013.
11.960

Уговорен рок завршетка радова је најкасније до 31.12.2015. године.
5. Повраћај средстава у складу са Закључцима Владе
Управа је са економске класификације 451141 извршила плаћања физичким лицима –
носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава и правним лицима која су уписана у
Регистар пољопривредних газдинстава у укупном износу од 170 хиљада динара.
Плаћања се односе на умањење, односно повраћај дела закупнине пољопривредног
земљишта у државној својини, а по Закључцима Владе 05 Број: 320-4774/2010-1 од 02.07.2010.
године и 05 Број: 320-4970/2010-1 од 15.07.2010. године којим је дата сагласност да се износ
закупнине пољопривредног земљишта у државној својини за 2010. годину умањи, односно
изврши повраћај за део средстава која су у складу са Законом о пољопривредном земљишту21
приход буџета Републике Србије, и то ако се пољопривредно земљиште у државној својини
налази на територији јединица локалне самоуправе за које је проглашено стање елементарне
непогоде услед појаве водолежа или је елементарном непогодом услед водолежа обухваћено
најмање 30% површине закупљеног пољопривредног земљишта у државној својини.
Управа је у 2013. години по пројектима из Програма који се односе на извођење радова
на уређењу пољопривредног земљишта и радове на коришћењу пољопривредног земљишта
преузела обавезе из ранијих година у износу од 997.470 хиљада динара, које су на основу
Анекса основних уговора закључених у 2013. години умањене за износ од 172.357 хиљада
динара. Део преузетих обавеза у износу од 585.548 хиљада динара Управа је платила у 2013.
години док је део обавеза у укупном износу од 239.565 хиљада динара са стањем на дан
31.12.2013. године остао неизмирен.
21

„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. закон и 41/09
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2.1.1.3. Трансфери осталим нивоима власти- конто 463000
Извршени су трансфери осталим нивоима власти у укупном износу 141.954 хиљада
динара (конто 463132 - Наменски трансфери нивоу градова 13.611 хиљада динара и конто
463142 - Наменски трансфери нивоу општина 128.343 хиљада динара).
У пословним књигама је обезбеђена аналитика по нивоима власти, а на основу
субаналитичких евиденција је обезбеђено праћење трансфера по пројектима у складу са
Уредбом и Програмом.
Управа је расподелу средстава по пројектима и по нивоима власти вршила на основу
Конкурса. У току 2013. године Управа је другим нивоима власти преносила средства за
ревитализацију пољских путева и за студијска истраживања - радови и пројекти, и то:
у хиљадама динара
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Јединица локалне самоуправе
Општине

Градови

Александровац
Аранђеловац
Ариље
Богатић
Бојник
Брус
Варварин
Владичин Хан
Гаџин Хан
Дољевац
Жабари
Ивањица
Кладово
Крупањ
Лапово
Лебане
Љубовија
Медвеђа
Неготин
Нова Варош
Прибој
Ражањ
Сврљиг
Сјеница
Сурдулица
Трстеник
Тутин
Ћићевац
Ћуприја
Уб
Општине-конто 463142
Лозница
Ниш
Чачак

31
32
33
Градови-конто 463132

Намена улагања
Студијско истраж.
Уређење пољских путева
радови и пројекти
6.885
4.287
2.541
3.292
673
10.092
5.370
974
3.102
2.781
7.063
11.418
1.157
2.713
2.707
1.528
2.796
473
2.503
13.362
1.090
1.045
5.301
8.847
2.791
13.906
1.762
1.590
3.605
125.654
9.637
966
1.621
12.224
137.878

Укупно
1.313
1.377
2.690
1.387
1.387
4.077

6.885
4.287
3.853
3.292
673
10.092
5.370
974
3.102
2.781
7.063
11.418
1.157
2.713
2.707
1.528
2.796
1.377
473
2.503
13.362
1.090
1.045
5.301
8.847
2.791
13.906
1.762
1.590
3.605
128.343
9.637
2.353
1.621
13.611
141.954

Програмом је прописано да јединица локалне самоуправе, и то: општина, град и град
Београд, могу да остваре право на средства за следеће радове:
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Р.б.

Врста радова/Намена улагања

1

Уређење (ревитализација)
пољских путева

2

Студијско-истраживачки радови
и пројекти од значаја за ЈЛС

Неопходан услов да ЈЛС оствари право на средства
-Усвојен Годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољ. земљишта за
2013. годину
-Достављен одговарајући пројекат
-У програму/пројекту је обезбеђено учешће сопствених средстава, односно
учешће средстава из других извора
-У програму/пројекту је достављен предмер и предрачун радова према техничкој
структури улагања који је оверен и потписан од стране одговорног пројектанта,
односно који је потписан од стране стручног лица које је израдило програм или
пројекат, датум планираног почетка, рок предвиђен за завршетак радова и
динамику извођења радова
-Усвојен Годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољ. земљишта за
2013. годину
-Достављен предлог за извођење студијско-истраживачког рада у области
заштите, уређења и коришћења пољ. земљишта, спецификација трошкова
(оверена и потписана од стране овл. лица), датум планираног почетка и рок
предвиђен за завршетак радова и динамика извођења радова
-У Предлогу је обезбеђено учешће сопствених средстава, односно учешће
средстава из других извора

Уредбом је одређено процентуално учешће средстава јединица локалне самоуправе по
намени улагања, у зависности од подручја на коме се врше радови, и максимални износ
средстава по врсти ограничења које јединица локалне самоуправе може да оствари:

Корисник средстава и
намене улагања

Средства за подручја са
отежаним
условима рада у
пољопривреди
(% учешћа до)

ЈЕДИНИЦА ЛОК. САМОУПРАВЕ
Уређење
(ревитализација)
пољских путева
Студијско-истраживачки
радови, програми и пројекти
од значаја за ЈЛС

Средства за
остала
подручја
(% учешћа до)

Максимални износи средстава по врсти ограничења дати
у дин. са урачунатим ПДВ по поднетој
пријави/програму/предлогу за све анализиране узорке

70

60

20.000.000 по поднетој пријави

85

75

2.500.000 по поднетој пријави

Права и обавезе између Управе и јединица локалне самоуправе, а посебно динамика
исплате средстава регулише се уговором. Средства се исплаћују по редоследу подношења
захтева.
У току ревизије, стручна служба задужена за праћење реализације пројеката, сачинила је
извештај о достављеним доказима да су пројекти реализовани.
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