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ИЗВЕШТАЈ
ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ –
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ И БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, Булевар Уметности 2а, 11070 Нови Београд
1. Извештај о ревизији делова Годишњег финансијског извештаја
Извршили смо ревизију делова Годишњег финансијског извештаја Министарства
пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде и Буџетског
фонда за воде Републике Србије за 2014. годину, Функција 630 - Водоснабдевање, који
приказују финансијске информације о расходима за специјализоване услуге (економска
класификација 424000), издацима за нефинансијску имовину (економска класификација
511000) и издацима за земљиште (економска класификација 541000), у складу са Уставом
Републике Србије1, Законом о Државној ревизорској институцији2 и Законом о буџетском
систему3. Ови делови су садржани у Извештају о извршењу буџета - Образац 5, а у оквиру
ревизије Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2014. годину.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републичке дирекције за воде одговорно је за припрему и презентовање Годишњег
финансијског извештаја у складу са Законом о буџетском систему4, Уредбом о буџетском
рачуноводству5, Правилником о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава
организација обавезног социјалног осигурања6 и Правилником о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 7.
Ова одговорност подразумева 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
деловима Годишњег финансијског извештаја Министарства пољопривреде и заштите
животне средине – Републичке дирекције за воде и Буџетског фонда за воде Републике
„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., 108/13 и 142/14
4
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13 и 142/14
5
„Службени гласник РС“, бр 125/03 и 12/06
6
„Службени гласник РС“, бр. 51/07 и 14/08-испр.
7
„Службени гласник РС“, бр. 103/11, .... и 131/14
1
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Србије за 2014. годину. Ревизију смо спровели у складу са Законом о државној
ревизорској институцији8, Пословником Државне ревизорске институције9 и
Међународним стандардима врховних ревизорских институција. Ови стандарди налажу да
се придржавамо етичких принципа и да планирамо и спроводимо ревизију са циљем да
стекнемо разумно уверавање о томе да финансијски извештај не садржи материјално
значајна погрешна исказивања.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Избор поступака је
заснован на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика од материјално
значајних погрешних исказивања 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, али не у
циљу изражавања мишљења о ефективности интерне контроле. Ревизија, такође, укључује
процену адекватности примењених рачуноводствених политика и процена које је
користило руководство, као и оцену опште презентације Годишњег финансијског
извештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући да
пруже основ за наше мишљење
Основ за мишљење са резервом о финансијским извештајима
Републичка дирекција за воде је средства у износу од 1.039.061 хиљада динара, за
финансирање послова од општег интереса у управљању водним објектима, евидентирала
као издатке за нефинансијску имовину иако она по својој природи представљају текући
расход.
Дирекција је издатке за нефинансијску имовину у износу од 1.613.398 хиљада
динара, није евидентирала као нефинансијску имовину и у истој вредности исказала у
Билансу стања на дан 31.12.2014. године.
Детаљнија објашњења у вези са Основом за изражавање мишљења са резервом
садржана су у Прилогу I и Прилогу II, који су саставни део овог Извештаја.
Мишљење са резервом о финансијским извештајима
По нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијске извештаје имају питања
наведена у Основу за изражавање мишљења са резервом, делови Годишњег финанисјксог
извештаја Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке
дирекције за воде и Буџетског фонда за воде Републике Србије за 2014. годину,
припремљени су по свим материјално значајним питањима у складу са применљивим
оквиром финансијског извештавања у Републици Србији.

8
9

„Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07 и 36/10
„Службени гласник РС“, бр. 9/09

4

Извештај о ревизији делова Годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Министарства пољопривреде и
заштите животне средине - Републичке дирекције за воде и Буџетског фонда за воде Републике Србије за 2014. годину.

1.

Извештај о ревизији правилности пословања

Извршили смо ревизију правилности пословања Министарства пољопривреде и
заштите животне средине - Републичке дирекције за воде и Буџетског фонда за воде
Републике Србије за 2014. годину која обухвата ревизију активности, финансијске
трансакције и информације, које су укључене у делове Годишњег финансијског извештаја
за 2014. годину.
Одговорност руководства
Поред одговорности за припрему и презентовање финансијског извештаја, као што
је наведено изнад, руководство је такође дужно да обезбеди да активности, финансијске
трансакције и информације исказане у финансијском извештају, буду у складу са
прописима који их уређују.
Одговорност ревизора
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијском извештају, као што је
наведено изнад, наша одговорност је и да изразимо мишљења о томе да ли су активности,
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извештајима по свим
материјално значајним питањима у складу са прописима који их уређују. Ова одговорност
подразумева спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа да би се
утврдило да ли су расходи и издаци извршени у складу са намером законодавца. Ови
поступци укључују и процену ризика од материјално значајне неусклађености са
прописима.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући да
пруже основ за наше мишљење.
Мишљење о правилности пословања
По нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације приказане
у деловима Годишњег финансијског извештаја Министарства пољопривреде и заштите
животне средине – Републичке дирекције за воде Републике Србије и Буџетског фонда за
воде Републике Србије за 2014. годину, по свим материјално значајним питањима су у
складу са прописима који их уређују.
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Скретање пажње
Републичка дирекција за воде је у реализацији Програма управљања водама у 2014.
години утврђеног Уредбом и у складу са Правилником о условима и критеријумима за
доделу и коришћење средстава и начину доделе средстава за финансирање послова од
општег интереса у области водопривреде који није усаглашен са Законом о водама,
вршила пренос средстава за финансирање послова од општег интереса јавним
водопривредним предузећима, а која су основана за обављање водне делатности на
одређеној територији (водни објекти за уређење водотока и за заштиту од поплава на
водама и водним објектима за одводњавање, бране са акумулацијама, предводници на
каналима и системима за наводњавање), иако је чланом 219. Закона о водама прописано да
правно лице које управља водним објектима из члана 23. ст. 1. и 2. овог закона, дужно да,
у року од шест месеци од дана ступања овог закона, пренесе на управљање те водне
објекте предузећима из члана 219. Закона.
Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.

__________________________
Радослав Сретеновић
Генерални државни ревизор
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд
Београд, 14. децембар 2015. године
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Кључне неправилности, налази и препоруке уз Извештај о ревизији делова Годишњег финансијског извештаја и
правилности пословања Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке Дирекције за воде и
Буџетског фонда за воде Републике Србије за 2014. годину.

1. Кључне неправилности у ревизији делова Годишњег финансијског
извештаја
У вези са наведеним параграфима из Прилога II Напомене уз ревизорски извештај
утврђенe су кључне неправилности:
1. Републичка дирекција за воде је средства у износу од 1.039.061 хиљада динара,
за финансирање послова од општег интереса у управљању водним објектима (одржавање
водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и
бујица и одржавање водотока и одржавање водних објеката за одводњавање и накнада за
обављање инвеститорских послова) евидентирала као издатке за нефинансијску имовину,
иако она по својој природи представљају текући расход – Субвенције јавним
нефинасијским предузећима и организацијама – економска класификација 451000, што
није у складу са чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и
контном плану за буџетски систем 10 и чланом 29. Закона о буџетском систему11.
(Параграф 7.2. подтачка 2.)
2. Републичка дирекција за воде је извршила и евидентирала издатке за
нефинансијску имовину исплаћенe из средстава Буџетског фонда за воде Републике
Србије, за финансирање послова од општег интереса у области водопривреде у оквиру
класе 500000 у износу од 1.613.398 хиљада динара које у истом износу није евидентирала
као нефинансијску имовину у оквиру класе 000000 и класе 300000, што није у складу са
чл. 10, 13 и 15 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем 12 и чланом 29. Закона о буџетском систему13, а у вези са чланом 42. став
4. Закона о јавној својини14 . (Параграф 7.2. подтачка 2.)
2. Резиме датих препорука у ревизији делова Годишњег финансијског
извештаја
За прву тачку налаза одговорним лицима Републичке дирекције за воде
препоручујемо да:
1. Средства којима се финансирају послови од општег интереса у управљању
водама (одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од
поплава, ерозије и бујица и одржавање водотока и одржавање водних објеката за
одводњавање и накнада за обављање инвеститорских послова) планира, извршава,
евидентира и исказује као текући расход – Субвенције јавним нефинасијским предузећима
и организацијама – економска класификација 451000 (Параграф 7.2. подтачка 2.)
За другу тачку налаза оговорним лицима Републичке дирекције за воде
препоручујемо да:
2. Издатке за нефинансијску имовину који се односе на средства исплаћена јавним
предузећима за финансирање послова од општег интереса у области водопривреде
евидентира и исказује у својим пословним књигама као имовину Републике Србије
(Параграф 7.2. подтачка 2.)

„Службени гласник РС“, бр. 103/11, .... и 131/14
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14
12
„Службени гласник РС“, бр. 103/11, .... и 131/14
13
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14
14
„Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14
10
11
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3. Да у сарадњи са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије
предузме мере и радње да се водни објекти и пољопривредно земљиште који су
прибављени кроз реализацију средстава за финансирање послова од општег интереса и
којима управља јавно предузеће укњиже у својину Републике Србије (Параграф 7.2.
подтачка 2.)
3. Кључни налази у ревизији правилности пословања
У наведеним праграфима из Прилога II Напомене уз ревизорски извештај утврђени су
кључни налази:
1.Републичка дирекција за воде је из средстава Буџетског фонда за воде Републике
Србије извршавала расходе са економске класификације 424000 – Специјализоване услуге
и издатке са економске класификације 511000 – Зграде и грађевински објекти и са
економске класификације 541000 - Земљиште, без успостављених процедура које уређују
пословне процесе, задатке, активности и одговорности у поступку доделе средстава за
финансирање послова од општег интереса у водопривреди, што није у складу са
Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном
сектору15 и чланом 81. Закона о буџетском систему16. (Параграф 3)
2. Републичка дирекција за воде разматра и одлучује по захтеву за финансирање
послова од општег интереса у области водопривреде према Правилнику о условима и
критеријумима за доделу и коришћење средстава и начину доделе средстава за
финансирање послова од општег интереса у области водопривреде17 који није усаглашен
са Законом о водама18 и који није ближе уредио поступак доделе средстава у погледу
пословних процеса, активности, задатака и одговорности. (Параграф 7.2.)
3. Републичка дирекција за воде је уговорима које је закључила са ЈВП „Србијаводе“,
ЈВП „Београдводе“, ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског
хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“, Ваљево и са ЈП за водоснабдевање „Рзав“ Ариље,
уговорила и у 2014. години исплатила износ од 64.143 хиљада динара на име накнаде за
обављање инвеститорских послова, у висини за коју нису утврђени критеријуми и мерила
за одређивање. (Параграф 7.2.6)
4. Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања
За прву и другу тачку налаза одговорним лицима Републичке дирекције за воде
препоручујемо да:
4. Покрене иницијативу да Министарство у чијем је саставу донесе акт којим ће
уредити процедуре којима ће бити обухваћени сви пословни процеси, активности, задаци
и одговорности у поступку доделе средстава за финансирање послова од општег интереса
„Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14
17
„Службени гласник РС“, бр. 27/05 и 31/05
18
„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12
15
16
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у водопривреди, а у вези са извршавањем расхода и издатака и изврши усаглашавање
Правилника о условима и критеријумима за доделу и коришћење средстава и начину
доделе средстава за финансирање послова од општег интереса у области водопривреде19
са Законом о водама20, односно по овлашћању из члана 187 став 3. Закона о водама21
ближе уреди наведену област.
За трећу тачку налаза одговорним лицима Републичке дирекције за воде
препоручујемо да се:
5. Да уреди критеријуме и мерила за одређивање висине накнаде за обаваљање
инвеститорских послова, уколико постоји потреба за исту и уколико није укључена у цену
уговорених радова, односно послова за реализацију програма управљања водама.
Детаљнија објашњења у вези са изражавањем мишљења са резервом за ревизију
правилности пословања садржана су у Прилогу I и Прилогу II, који су саставни део овог
Извештаја.
На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији
Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка Дирекција за воде
и Буџетски фонд за воде Републике Србије је дужно да поднесе Институцији писани
извештај о отклањању откривених неправилности у року од 90 дана, почев од наредног
дана од дана уручења овог извештаја.

„Службени гласник РС“, бр. 27/05 и 31/05
„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12
21
„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12
19
20
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1.

Основни подаци о субјекту ревизије

Субјект ревизије је Министарство пољопривреде и заштите животне средине –
Републичка дирекција за воде (у даљем тексту: Дирекција), Београд – Нови Београд, улица
Булевар уметности 2а, матични број: 17855140, ПИБ:108508191. Републичка дирекција за
воде је орган управе у саставу Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
Послови за вршење надлежности у области водопривреде у 2014. години обављани
су у складу са чланом 11. Закона о министарствима22 у оквиру Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, у периоду од 01.01.2014. године до 25.04.2014.
године, а у складу са чланом 5. Закона о министарствима23 у оквиру Министарства
пољопривреде и заштите животне средине у периоду од 26.04.2014. године до 31.12.2014.
године.
2.

Делокруг, организација и одговорна лица субјекта ревизије

2.1.

Делокруг субјекта ревизије

Делокруг Републичке дирекције за воде утврђен је чланом 11. Закона о
министарствима24, и чланом 5. Закона о министарствима25.
Републичка дирекција за воде обавља послове државне управе и стручне послове
који се односе који се односе на: политику водопривреде; вишенаменско коришћење вода;
водоснабдевање, изузев дистрибуције воде; заштиту од вода; спровођење мера заштита
вода и планску рационализацију потрошње воде; уређење водних режима; праћење и
одржавање режима вода које чине и пресецају границу Републике Србије; инспекцијски
надзор у области водопривреде, као и друге послове одређене законом.
Поред наведених послова, Дирекција у складу са тачком 7. Одлуком о отварању
Буџетског фонда за воде Републике Србије26 обавља стручне и административно техничке
послове за Буџетски фонд за воде Републике Србије.
Буџетски фонд за воде Републике Србије
Законом о водама27 прописано је: да се Буџетски фонд за воде Републике Србије
оснива, на неодређено време, ради евидентирања посебних средстава намењених
финансирању послова од општег интереса који се финансирају у складу са овим законом
на територији Републике Србије, осим територије аутономне покрајине и да Фондом
управља Министарство (члан 185); да се средства за финансирање Републичког фонда
обезбеђују из апропријација у буџету Републике Србије за текућу годину, од накнада за
воде из члана 153. овог закона, осим накнаде за загађивање вода, остварених на
територији Републике Србије, осим територије аутономне покрајине и од прихода од
управљања слободним новчаним средствима Републичког фонда (члан 186); да се
средства Републичког фонда остварена из извора из члана 186. овог закона користе за
финансирање послова од општег интереса из члана 150. овог закона, на територији
Републике Србије, осим територије аутономне покрајине и да се коришћење средстава из
„Службени гласник РС“, бр. 72/12 и 76/13
„Службени гласник РС“, бр. 44/14
„Службени гласник РС“, бр. 72/12 и 76/13
25
„Службени гласник РС“, бр. 44/14
26
„Службени гласник РС“, бр. 9/11
27
„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12
22
23
24
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става 1. овог члана врши у складу са годишњим програмом из члана 42. овог закона –
Годишњи програм управљања водама ( члан 187).
Буџетски фонд за воде Републике Србије (у даљем тексту: Буџетски фонд)
образован је Одлуком о отварању Буџетског фонда за воде Републике Србије 28 на
неодређено време, као евиденциони рачун у оквиру Главне књиге трезора, и то у оквиру
раздела Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Буџетски фонд је отворен у циљу обезбеђивања наменских средстава за
финансирање: уређења водотока и заштите од штетног дејства вода; уређења и коришћења
вода; заштите вода од загађивања; изградње, одржавања и управљања мелиорационим
системима; изградње, одржавања и управљања регионалним и вишенаменским
хидросистемима и друге намене, у складу са Законом о водама. Тачком 3. одлуке
предвиђено је да се Фонд финансира из: апропријација обезбеђених у оквиру буџета
Републике Србије за текућу годину; накнада за коришћење водног добра, накнаде за
испуштену воду, накнаде за одводњавање, накнаде за коришћење водних објеката и
система и дела сливне водне накнаде, остварене на територији Републике Србије, осим
територије аутономне покрајине и прихода који проистичу из управљања слободним
новчаним средствима Фонда.
2.2.

Организација субјекта ревизије

Организација Републичке дирекције за воде уређена је Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 110-00-78/2013-09 од 10.05.2013. године и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству пољопривреде и
заштите животне средине број: 110-00-78/2014-09 од 20.08.2014. године.
Дирекција, послове из свог делокруга обавља преко основних унутрашњих
јединица Одељења за правне, финансијске и административне послове, Одсек за управне и
аналитичке послове и стандарде у области вода, Одељење водне инспекције (Одсек водне
инспекције Краљево, Одсек водне инспекције Ниш и Одсек водне инспекције Смедерево),
Група за учествовање у стратешком планирању и управљању, Група за уређење водотока
и заштиту од штетног дејства вода, Група за уређење и коришћење вода и заштиту вода од
загађивања и Група за међународну сарадњу у области вода
2.3.

Одговорна лица субјекта ревизије

Одговорност функционера директног корисника буџетских средстава утврђена је
чланом 71. став 1. и 2. Закона о буџетском систему29, који предвиђа да је функционер
директног корисника буџетских средстава одговоран за преузимање обавеза, њихову
верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим
руководи и издавање налога за исплату средстава која припадају буџету и одговоран је за
закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација. Ставом 3.
истог члана прописано је да функционер директног корисника буџетских средстава може
пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном кориснику
буџетских средстава.

28
29

„Службени гласник РС“, бр. 9/11
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14
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Подела одговорности између наредбодавца и рачунополагача прописана је чланом
72. Закона о буџетском систему30.
Дирекцијом (управља) руководи и представља га директор и за свој рад одговора
министру. Директор Дирекције је државни службеник на положају.
За тачност података приказаних у финансијским извештајима одговоран је вршилац
дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде постављен Решењем Владе 24 број: 119-7316/2012 од
02.11.2012. године31.
3.

Област: финансијско управљање и контрола

Прописи којима је регулисана област: Закон о буџетском систему32 (члан 80. и 81.)
Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном
сектору33 .
Финансијско управљање и контрола је систем политика, процедура и активности
који успоставља, одржава и ажурира руководство са циљем да се планиране активности и
заштита имовине остваре на правилан, економичан и ефикасан начин и да се обезбеди
поузданост финансијског извештавања.
Ревизорска запажања
Дирекција је у вези са обављањем стручних и административно техничких послова
за Буџетски фонд за воде Републике Србије у погледу коришћења средстава за издатаке за
нефинансијску имовину у 2014. години примењивала акта која је донело Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно Министарство пољопривреде и
заштите животне средине:
1. Правилник о условима и критеријумима за доделу и коришћење средстава и
начину доделе средстава за финансирање послова од општег интереса у области
водопривреде34
2. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 110-00-78/2013-09 од
10.05.2013. године и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Министарству пољопривреде и заштите животне средине број: 110-00-78/2014-09
од 20.08.2014. године.
3. Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим
политикама број: 110-00-61/2010-06 од 03.03.2010. године,
4. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке број: 110-00-177/2014-09
од 12.03.2014. године.
Примена наведених аката, у оквиру економскe класификације 424 специјализоване услуге, економске класификација 511 – Зграде и грађевински објекти и
541 – Земљиште , извршена је кроз тестирање контрола следећих процеса:
евидентирање исплаћених расхода и издатака
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14
„Службени гласник РС“, бр. 106/12
32
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14
33
„Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13
34
„Службени гласник РС“, бр. 27/05 и 31/05
30
31
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проток документације и начин њене обраде;
формирање пословне документације (преузимање обавеза, плаћања, докази
о извршеним расходима и издацима);
поступке спровођења набавки од иницијативе до реализације и
евидентирања.
процедуре за извршење и евидентирање буџетских расхода и издатака.
Наведеним актима акта је делимично уређено финансијско управљање и контрола,
односно подела одговорности, овлашћења и послова.
За извршавање расхода за специјализоване услуге и издатака за нефинансијску
имовину, нису успостављене процедуре пословних процеса, активности, задатака и
одговорности у вези са извршавањем ових расхода и издатака.
Закључак
Републичка дирекција за воде је из средстава Буџетског фонда за воде Републике
Србије извршавала расходе са економске класификације 424000 – Специјализоване услуге
и издатке са економске класификације 511000 – Зграде и грађевински објекти и са
економске класификације 541000 - Земљиште, без успостављених процедура које уређују
пословне процесе, задатке, активности и одговорности у поступку доделе средстава за
финансирање послова од општег интереса у водопривреди, што није у складу са
Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном
сектору35 и чланом 81. Закона о буџетском систему36.
Препорука
Препоручује се Републичкој дирекцији за воде да покрене иницијативу да
Министарство у чијем је саставу донесе акт којим ће уредити процедуре којима ће бити
обухваћени сви пословни процеси, активности и задаци и одговорности у поступку доделе
средстава за финансирање послова од општег интереса у водопривреди за обављање
истих, а у вези са извршавањем расхода и издатака.
4.

Област: Интерна ревизија

Прописи којима је регулисана област: Чланом 82. Закона о буџетском систему
прописана је обавеза корисника јавних средстава да успоставе интерну ревизију.
Заједнички критеријуми за организовање и стандарди и методолошка упутства за
поступање интерне ревизије уређени су Правилником о заједничким критеријумима за
организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање
интерне ревизије у јавном сектору37 Чланом 3. Правилника о заједничким критеријумима
за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање
интерне ревизије у јавном сектору38 прописани су начини успостављања интерне ревизије
корисника јавних средстава.

„Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14
37
„Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13
38
„Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13
35
36
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Ревизорска запажања
Републичка дирекција за воде није успоставила интерну ревизију, будући да је
према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 110-00-78/2013-09 од
10.05.2013. године она организована у оквиру Министарства као Група за ревизију.
5.

Област: Рачуноводствени систем

Прописи којима је регулисана област: Законом о буџетском систему39 прописано је
да је директни корисник буџетских средстава одговоран за рачуноводство сопствених
трансакција (члан 74). Уредбом о буџетском рачуноводству40 прописано је: да корисници
буџетских средстава у складу са интерним општим актом дефинишу организацију
рачуноводственог система, интерне рачуноводствене контролне поступке, лица која су
одговорна за законитост, исправност и састављање исправа о пословној промени и другом
догађају и кретање рачуноводствених исправа, као и рокове за њихово достављање(члан
16.) основа за вођење буџетског рачуноводства је готовинска основа (члан 5); врсте
помоћних књига и евиденција које воде директни и индиректни корисници буџетских
средстава који своје финансијско пословање не обављају преко сопственог рачуна (члан
14).
Ревизорска запажања
Републичка дирекција за воде примењује Правилник о организацији буџетског
рачуноводства и рачуноводственим политикама број: 110-00-61/2010-06 од 03.03.2010.
године којим је уређења организација рачуноводства; начин вођења пословних књига;
припремање, предлагање и доношење финансијског плана; припремање и комплетирање
документације за извршавање финансијског плана; благајна бензинских бонова;
евиденција накнада за службена путовања; помоћна књига основних средстава;
утврђивање одговорних лица; рачуноводствене исправе и рокови књижења; попис
имовине, обавеза и потраживања; закључивање и чување пословних књига,
рачуноводствених исправа и финансијских извештаја и интерна контрола и интерна
ревизија.
Вођење рачуноводствених послова Дирекције организовано је у организационој
јединици Одељењу за правне, финансијске и административне послове.
6.

Област: Финансијски извештаји

Прописи којима је регулисана област: Закон о буџетском систему41, Правилник о
начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања 42.

„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14
„Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06
41
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14
42
„Службени гласник РС“, бр. 51/07 и 14/08
39
40
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Поступак припреме, састављања и подношења годишњих финансијских извештаја
корисника буџетских средстава прописан је одредбом члана 78. Закона о буџетском
систему43.
Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног
социјалног осигурања, утврђена је обавеза достављања годишњих финансијских извештаја
Министарству финансија - Управи за трезор, на обрасцима Биланс стања – Образац 1 и
Извештај о извршењу буџета - Образац 5.
Директни корисници средстава буџета Републике Србије припремају и подносе
годишњи финансијски извештај Управи за трезор најкасније до 31. марта текуће године за
претходну годину.
Ревизорска запажања
Републичка дирекција за воде је у складу са Правилником о начину припреме,
састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и
корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, на прописаним
обрасцима:
1) Биланс стања - Образац 1;
2) Извештај о извршењу буџета - Образац 5 за Републичку дирекцију за воде
буџетских за период од 01.01. – 25.04.2014. године и од 26.04. – 31.12.2014. године и
Буџетски фонд за воде Републике Србије за период од 01.01. – 25.04.2014. године и од
26.04. – 31.12.2014. године
У поступку ревизије извршен је увид у расходе у оквиру групе економске
класификације 424000 – Специјализоване услухе и класу 500000 – Издаци за
нефинансијску имовину, у складу са критеријумима које је Државна ревизорска
институција усвојила и идентификованим ризицима.
7.

Област: Текући расходи и издаци

Прописи којима је регулисана област: Закон о водама44, Закон о буџету за 2014.
годину , Закон о буџетском систему46, Закон о јавној својини47, Уредба о утврђивању
Програма управљања водама у 2014. години48,Уредба о утврђивању Општег плана за
одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године49 Правилник о условима и
критеријумима за доделу и коришћење средстава и начину доделе средстава за
финансирање послова од општег интереса у области водопривреде50, Одлука о отварању
Буџетског фонда за воде Републике Србије51 и Наредба о утврђивању Оперативног плана
за одбрану од поплава за 2014. године.
45

„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14
„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12
45
„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12
45
„Службени гласник РС“, бр. 110/13, 116/14 и 142/14
46
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14
47
„Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14
48
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
49
„Службени гласник РС“, бр. 23/12
50
„Службени гласник РС“, бр. 27/05 и 31/05
51
„Службени гласник РС“, бр. 9/11
43
44
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Ревизорска запажања
Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину52 у оквиру раздела 23
Министарства пољопривреде и заштите животне средине за Републичку дирекцију за воде
(глава 23.4.) укључујући и Буџетски фонд за воде Републике Србије (глава 23.5.) за
функцију 630 – водоснабдевање, опредељена су средства у износу од 97.287 хиљада
динара за економску класификацију 424000 – Специјализоване услуге, а износ од
2.701.372 хиљада динара за економску класификацију 511000 – Зграде и грађевински
објекти и износ од 43.100 хиљада динара за економску класификацију 541000 – Земљиште.
У оквиру опредељених средстава на економској класификацији 511000 за Буџетски
фонд за воде Републике Србије, према члану 5. истог закона планирани су издаци за
капиталне пројекте за 2014, 2015 и 2016. годину (брана са акумулацијом "Стубо-Ровни"
Ваљево; брана са акумулацијом "Ариље" профил "Сврачково" Ариље; изградња главног
колектора за насеља Грабовац, Дубље и Црквенац-Свилајнац; Изградња водних објеката
за снабдевање водом насеља Суботица и Роанда регионалног система ДеспотовацСвилајнац и Брана са акумулацијом "Ариље" профил "Сврачково", од чега су за 2014.
годину за ове капиталне пројекте планирани издаци у укупном износу од 372.144 хиљада
динара.
За финансирање послова од општег интереса у водопривреди Решењем Владе 05
број 401-5489/2014 од 13.06.2014.године о употреби текуће буџетске резерве из средстава
утврђених Законом о буџету РС за 2014. годину у оквиру раздела Министарства
финансија, функција 160, апропријација 499 – Средства резерве- текућа буџетска резерва,
одобрена су средства Министарству пољопривреде и заштите животне средине Буџетском фонду за воде РС у укупном износу од 154.110 хиљада динара намењених ЈВП
„Србијаводе“, за накнаду трошкова одбране од поплава.
Дирекција, је у 2014. години, из средстава одобрених Буџетском фонду за воде,
извршила расходе и издатке у укупном износу од хиљада 2.725.943 хиљада динара, од чега
се износ од 73.485 хиљада динара односи на расходе за набавку специјализованих услуга,
а износ од 2.652.458 хиљада динара односи на издатке за набавку нефинансијске имовине.
У складу са Програмом53, у табели која следи, даје се преглед планираних и
извршених средстава за финансирање нових пројеката, односно послова и пренетих
обавеза из 2013. године.
Р.б

1

2

3

4
52
53

Послови
Изградња
вишенаменс
ких брана са
акумулација
ма
Уређење и
коришћење
вода
Заштита
вода од
загађивања
Уређење
водотока и
заштита од
штетног
дејства вода

Пренете обавезе
Планир.
Извр.
Ревиди.

0

0

13.509

13.509

0

0

102.790

102.790

13.509

102.790

Финансирање нових послова
Планир.
Извр.
Ревиди.

Планир.

У хиљадама динара
Укупно
Извр.
Ревидир.

349.000

316.155

316.155

349.000

316.156

316.155

166.863

117.826

117.826

180.372

131.336

131.335

74.121

62.562

57.716

74.121

62.563

57.716

1.978.046

1.944.399

1.944.399

2.080.836

2.047.189

2.047.189

„Службени гласник РС“, бр. 110/13, 116/14 и 142/14
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
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Студије,
планска
документа и
пројекти
Међународн
а сарадња
Укупно

5
6

47.751

41.291

41.291

89.782

69.088

66.318

137.533

110.379

107.609

8.078
172.128

3.260
160.850

714
158.304

82.413
2.740.225

55.061
2.565.091

50.809
2.553.223

90.491
2.912.353

58.321
2.725.944

51.523
2.711.527

Средства предвиђена Програмом54 се додељују на основу уговора које
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно Министарство
пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде закључује са
инвеститорима.
7.1.

Специјализоване услуге – група 424000

Прописи којима је регулисана област: Закон о водама55, Закон о буџету за 2014.
годину , Закон о буџетском систему57, Уредба о утврђивању Програма управљања водама
у 2014. години58.
56

Ревизорска запажања
Расходи за остале специјализоване услуге у оквиру главе 23.5 Буџетског фонда за
воде Републике Србије исказани су у износу од 73.485 хиљада динара. Средства за ове
намене утврђена су и реализују се по Програму управљања водама у 2014. години59.
У складу са идентификованим ризицима у оквиру извршавања расхода са ове
економске класификације ревидирали смо износ од 59.069 хиљада динара, од чега се
износ од 12.265 хиљада динара односи на на тачку 5. Програма -Студије планска
документа и пројекти, износ од 31.199 хиљаде динара односи на на тачку 6. Програма Међународна сарадња и износ 15.605 од хиљада динара на обавезе преузете уговорима из
ранијих година.
По овом основу је у 2014. години из средстава Буџетског фонда за воде извршено
плаћање по основу уговора која је Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, односно Министарство пољопривреде и заштите животне средине –
Републичка дирекција за воде закључила са Институтом за водопривреду „Јарослав
Черни“ Београд, и то:
Редни
број

1

Уговор

401-003565/2013-07
од
04.12.2013.г.

Плаћено
Напомена
у 2014.
Пренете обавезе
Реалцизација пројекта
Уговор је закључен ради реализације наведеног пројекта
"Методологија оцене,
(трећа година истраживања) по члану 9. Уговора број: 401пројектовања и одржавања
00-180/2011-07 од 11.02.2011. године које је закључило
изворишта подземних вода у
3.058 Министарство за науку и технолошки развој са
алувијалним срединама, у
реализаторима истраживања ("Bioric"д.о.о. Крагујевац;
заисности од степена
Институт "Јарослав Черни", Пољопривредни факултет у
аеробности"
Београду , Рударско-геолошки факулет у Београду и
Опис

„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12
56
„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12
56
„Службени гласник РС“, бр. 110/13, 116/14 и 142/14
57
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14
58
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
59
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
54
55
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2

401-003566/2013-07
од
04.12.2013.г.

Реализација пројекта " Оцена
утицаја климатских промена на
водне ресурсе Србије"

1.904

3

401-003568/2013-07
од
04.12.2013.г.

Реалзиација пројекта "Развој
система за подршку
оптималних одржавања
високих брана у Србији"

1.099

4

401-02126/2013-07 од
09.07.2013.г.

Вршење услуга за потребе
испуњавања обавеза РС према
Међународној комисији за слив
реке Саве у 2013. години.

5

404-02110/2011-07 од
08.07.2011.г. и
aнекси: I од
29.11.2011, II
од
24.02.2012.г.,
III од
29.06.2012.г.,
IV од
28.09.2012.г.,V
од
12.12.2012.г.,V
I од
14.02.2013.г.,V
II од
29.10.2013.г. и
VIII од
28.03.2014.г.

Израда студије " Управљање
водама у сливу Велике Мораве
са предлогом Решења - трећа
фаза".

525

1.087

6

404-02258/2013-07 од
27.11.2013.г.

Израда дела Стратегије
управљања водама на
територији Републике Србије

3.325

7

404-02257/2013-07 од
24.12.2013.г.

Израда дела Плана заштите
воде од загађивања

3.306

8

404-02123/2012-07 од
25.06.2012. г. и
анекси I од
12.12.2012, II
од

Израда дела "Плана управљања
водама за слив реке Дунав".

1.301

Факултет техничких наука у Новом Саду и са корисницима
резултата истраживања Министарство, пољопривреде,
шумарства и водопривреде и ПД"Хидроелектрана Ђердап"
д.о.о. Кладово. Предвиђено трајање Пројекта је од
01.01.2011. године до 31.12.2014. године
Уговор је закључен ради реализације наведеног пројекта
(трећа година истраживања) по члану 9. Уговора број: 40100-179/2011-07 од 11.02.2011. године које је закључило
Министарство за науку и технолошки развој са
реализаторима истраживања (Грађевински факултет у
Београду; Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу,
Институт "Јарослав Черни", Пољопривредни факултет у
Београду , Рударско-геолошки факулет у Београду и са
корисницима резултата истраживања Министарство,
пољопривреде, шумарства и водопривреде и
ЈП"Електропривреда Србије". Предвиђено трајање Пројекта
је од 01.01.2011. године до 31.12.2014. године
Уговор је закључен ради реализације наведеног пројекта
(трећа година истраживања) по члану 9. Уговора број: 40100-181/2011-07 од 11.02.2011. године које закључило
Министарство за науку и технолошки развој са
реализаторима истраживања (Грађевински факултет у
Београду, Институт "Јарослав Черни", Машински факултет
у Крагујевцу, Природноматематички факултет у Крагујевцу
и са корисницима резултата истраживања Министарство,
пољопривреде, шумарства и водопривреде и
ПД"Хидроелектрана Ђердап" д.о.о. Кладово. Предвиђено
трајање Пројекта је од 01.01.2011. године до 31.12.2014.
године
По овом уговору (уговрена вредност 3.000 хиљада динара)
плаћено је 3.000 хиљада динара и то у 2013. години износ
од 2.475 хиљада динара и 525 хиљада динара у 2014.
години.

По овом уговору чија је укупна вредност 19.300 хиљада
динара плаћено је укупно 14.312 хиљада динара ( у 2011. г.
7.676 хиљада динара, у 2012. г. 3.974 хиљада динара, у
2013. г. 1.576 хиљада динара и 1.087 хиљада динара у 2014.
години)

Уговор је закључен након спроведеног отвореног поступка
јавне набавке број 11/2013. По овом уговору чија је укупна
вредност 3.500 хиљада динара са пдв-ом плаћено је укупно
3.325 хиљада динара, будући да је добављачу због
неизвршења услуге у уговореном року коначни рачун
умањен за износ од 175 хиљада динара на име уговорене
казне.
По овом уговору чија је укупна вредност 3.480 хиљада
динара плаћено је укупно 3.306 хиљада динара, будући да
је добављачу због неизвршења услуге у уговореном року
коначни рачун умањен за износ од 174 хиљада динара на
име уговорене казне.
Плаћање је извршено на основу испостављеног коначног
рачуна (број: 291 од 01.12.2014.) По овом уговору чија је
укупна вредност 10.000 хиљада динара плаћено је укупно
8.396 хиљада динара ( у 2012. г. 3.943 хиљада динара, у
2013. г. 3.152 хиљада динара и 1.301 хиљада динара у 2014.
години)
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14.02.2013.г.,
III од
12.09.2013.г.,
IV од
29.10.2013.г.,V
од
25.02.2014.г. и
VI од
31.07.2014.г.
Укупно за пренете обавезе

15.605
Тачка 5. Програма - Студије, планска документа и пројекти
404-02Уговор је закључен након спроведеног отвореног поступка
Израда дела Плана заштите
9
134/2014-07 од
6.204 јавне набавке број 5/2014. Вредност уговора је 6.204
воде од загађивања
27.06.2014.г.
хиљада динара са пдв-ом
325-01Реализација пројекта" Развој
Уговор је закључен ради реализације наведеног пројекта
1080/2014-07
система за подршку
10
1.099 (четврта година истраживања) по члану 9. Уговора ближе
од
оптималном одржавању
наведеног у напоменама под редним бројем 3. ове табеле
11.12.2014.г.
високих брана у Србији"
Реализација пројекта"
Методологија оцене
325-01пројектовања у одржавању
Уговор је закључен ради реализације наведеног пројекта
11
1079/2014-07
изворишта подземних вода у
3.058 (четврта година истраживања) по члану 9. Уговора ближе
od 11.12.2014.г алувијалним срединама у
наведеног у напоменама под редним бројем 1. ове табеле
заисности од степена
аеробности "
325-01Реалцизација пројекта " Оцена
Уговор је закључен ради реализације наведеног пројекта
12
1078/2014-07
утицаја климатских промена на
1.904 (четврта година истраживања) по члану 9. Уговора ближе
od 11.12.2014.г водне ресурсе Србије"
наведеног у напоменама под редним бројем 2. ове табеле
Укупно за тачку 5. Програма - студије, планска
12.265
документа и пројекте
Тачка 6. Програма - Међународна сарадња
Вршење услуга за потребе
испуњавања у 2014. г. oбавеза
404-02Уговор је закључен након спроведеног отвореног поступка
Републике Србије које
13
87/2014-07 od
2.040 јавне набавке број 1/2014. Вредност уговора је 2.040
произилазе из билатералне
16.05.2014.г.
хиљада динара са пдв-ом
сарадње у области вода са
суседним државама
Вршење услуга за потребе
404-02испуњавања у 2014.г. обавеза
Уговор је закључен након спроведеног отвореног поступка
14
88/2014-07 од
Републике Србије према
3.000 јавне набавке број 2/2014. Вредност уговора је 3.000
16.05.2014.г.
Међународној комисији за слив
хиљада динара са пдв-ом
реке Саве.
Вршење услуга за потребе
404-02испуњавања у 2014.г. обавеза
Уговор је закључен након спроведеног отвореног поступка
15
89/2014-07 од
Републике Србије према
26.159 јавне набавке број 3/2014. Вредност уговора је 26.160
16.05.2014.г.
Међународној комисији за
хиљада динара са пдв-ом
заштиту реке Дунав.
Укупно за тачку 6. Програма-Међународну сарадњу
31.199
УКУПНО ПО СВИМ УГОВОРИМА
59.069

У вези са припремом Стратегије управљања водама на територији Републике
Србије, као планским документом за управљање водама Републичка дирекција је
закључила Уговор број: 404-02-19/2011-07 од 23.05.2011. године чији је предмет вршење
услуга истраживања и анализа за потребе израде Стратегије управљања водама на
територији Републике Србије и у 2013. години закључила Уговор ( редни број 6.). По
уговору закљученом у 2011. години (уговорена вредност 14.672 хиљада динара) плаћено је
14.672 хиљада динара и то у 2011. години износ од 8.559 хиљада динара, износ од 5.177
хиљада динара у 2012. години и износ од 936 хиљада динара у 2013. години. Одредбом
члана 29. став 1. тачка 1) Закона о водама60 прописано је да је Стратегија управљања
водама на територији Републике Србије плански документ за управљање водама, а чланом
31. истог закона да Стратегију доноси Влада, на предлог Министарства, за период од
60

„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12
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најмање десет година. Републичка дирекција за воде је у поступку ревизије дала
објашњење дописом од 21.08.2015. године и од 24.08.2015. године, у коме се, између
осталог наводи: „да је Стратегија управљања водама на територији Републике Србије
реализована кроз уговоре број: 404-02-19/2011-07 од 23.05.2011. године и број: 404-02258/2013-07 од 27.11.2013. године чијом финализацијом је завршен Нацрт стратегије; да су
у периоду по достаљању докумената по Уговору (404-02-19/2011-07) на основу састанака
одржаних у Дирекцији, извршиоцу достављени коментари и сугестије, тако да документ
достављен по завршетку Уговора ( 404-02-258/2013-07) представља збирни документ; да
сходно одредбама Закона о водама није предвиђено да се за део документа предметне
стратегије (уговор од 23.05.2011. године) организује увид ни израда стратешке процене
утицаја; да је Институт „Јарослав Черни“ представницима Дирекције презентовао
26.08.2013. године резултате истраживања и анализе за потребе израде Стратегије, а
05.05.2015. године Нацрт стратегије; да Дирекција у периоду од 20. августа до 27.
септембра 2015. године организује јавни увид у Нацрт стратегије и Нацрт извештаја о
стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике
Србије на животну средину; да је ради добијања сугестија позив упућен заинтересованим
органима и организацијама и да се у вези са наведеним документима 23.09.2015. године
организује јавна расправа.“
Републичка дирекција за воде је ради израде Студије изводљивости развоја
наводњавања у Републици Србији у 2013. години са Институтом за водопривреду
„Јарослав Черни“ из Београда, након спроведеног преговарачког поступка јавне набавке
без објављивања јавног позива закључила Уговор број: 404-02-76/2013-07 од 27.05.2013.
године (уговорена вредност услуге је 39.300 хиљада динара са пдв-ом). У складу са
уговором овом добављачу је у 2013. години на основу израђене Студије плаћено 39.300
хиљада динара. У поступку ревизије Дирекција је дала објашњење у акту од 24.08. 2015.
године, у коме се наводи „ да предметна Студија није била предмет јавне расправе, већ да
као и друге студије од значаја за водопривреду Републике Србије Републике Србије које
се раде према годишњим програмима управљања водама, представљају стручни документ
анализа и истраживања потребна ради припрема активности у области управљања
водама“.
У отвореним поступцима јавних набавки услуга које је Републичка дирекција за
воде спровела ради доделе уговора (под редним бројем 9, 13, 14 и 15), Комисија за јавне
набавке је у писаним извештајима о стручној оцени понуда као разлоге подношења само
једне понуде навела да се ради о специфичном предмету јавне набавке који захтева
високостручна знања из области водопривреде. Овако дати разлози формулисани су на
уопштен начин, односно нису ближе опредељени, нити је конкретно назначено због чега у
поступку јавне набавке није било конкуренције, о чему је Комисија требала да се изјасни.
Такође, Комисија у извештајима није дала и предлог мера које треба предузети да се у
наредним поступцима обезбеди конкуренција у поступку, иако је одредбом члана 105.
став 2. тачка 9) Законом о јавним набавкама61 прописано да извештај о стручној оцени
понуда ако је поднета само једна понуда, садржи мишљење комисије о разлозима који су
узроковали подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у
наредним поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
Законом о изменама и допунама Закона о јавним набавкама 62 у члану 48. брисана
је одредба члана 105. став 2. тачка 9.
61
62

„Службени гласник РС“, бр. 124/12
„Службени гласник РС“, бр. 68 /15
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У прилогу документације за плаћање по наведеним уговорима налазе се рачуни
испостављени од стране добављача уз који је приложен извештај о спроведеним
активностима по испостављеној ситуацији и који својим потписом потврђује овлашћено
лице Дирекције, извештај овлашћеног лица у Дирекцији о реализацији уговора који се
подноси пре сваког плаћања, решење о одобрењу средстава и коначни извештај добављача
који садржи преглед свих извршених активности уговорених услуга, односно плански
документ.
Закључак
Републичка дирекција за воде није обезбедила да писани извештаји о стручној
оцени понуда у отвореним поступцима јавне набавке садрже детаљне разлоге којима је
конкретно назначено због чега у поступку јавне набавке није било конкуренције, а ради
спровођења будућих јавних набавки, што је било прописано чланом 105. став 2. тачка 9)
Законом о јавним набавкама63, а што у складу са чланом 48. Законом о изменама и
допунама Закона о јавним набавкама64 није више прописано као обавеза.
7.2.

Зграде и грађевински објекти – група 511000

Дирекција је у 2014. години у вези са реализацијом Програма 65исказала издатке за
финансирање послова од општег интереса у области водопривреде у укупном износу од
2.629.543 хиљада динара
1.

Програм управљања водама у 2014. години66.

У вези са реализацијом наведеног Програма закључени су уговори:
(1)
Јавна предузећа која управљају водним објектима сагласно члану 23. и
члану 219. Закона о водама67
- ЈВП „Србијаводе“ (Уговор број: 401-00-224/2014-07 од 14.05.2014. године и
анекси 401-00-224/1/2014-07 од 20.05.2014. године, 401-00-224/2/2014-07 од 01.08.2014.
године, 401-00-224/3/2014-07 од 25.08.2014. године и 401-00-224/4/2014-07 од 01.12.2014.
године) за извођење радова, односно послова на: уређењу водотока и заштити од штетног
дејства вода; израда техничке документације и припрема инвестиција, као и финансирање
послова који произилазе из међународне сарадње и спровођења мера при хаваријским
загађењима
- ЈВП „Београдводе“ (Уговор број: 401-00-435/2014-07 од 20.03.2014. године и
анекси 401-00-435/1/2014-07 од 27.05.2014. године, 401-00-435/2/2014-07 од 30.07.2014.
године, 401-00-435/3/2014-07 од 25.08.2014. године и 401-00-435/4/2014-07 од 01.12.2014.
године) за извођење радова, односно послова који се односе на заштиту од штетног
дејства вода.
(2)
Уговори закључени у складу са Закључком Владе

„Службени гласник РС“, бр. 124/12
„Службени гласник РС“, бр. 68 /15
65
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
66
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
67
„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12
63
64
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У складу са Закључком Владе 05 број: 352-8776/2014. године од 08.08.2014. године,
закључени су уговори са ЈП "Водовод" Ужице број: 401-00-991/2014-07 од 11.08.2014.
године (Пројекат дугорочне санације акумулације "Врутци") и број: 401-00-1167/201407
од 11.08.2014. године (Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања
са браном и акумулацијом "Врутци").
(3)
Уговори закључени са предузећима на основу захтева за доделу и
коришћење средстава поднетих у складу са Правилником о условима и
критеријумима за доделу и коришћење средстава и начину доделе средстава за
финансирање послова од општег интереса у области водопривреде68
Дирекција је у 2014. години за финансирање послова од општег интереса у
области водопривреде у складу са поднетим захтевима закључила уговоре са следећим
предузећима:
Редни
број

1

2

68

Број уговора
и датум
закључења
Програм - тачка 1. - Изградња вишенаменских брана са акумулацијама
П
401-00Јавно предузеће за
Грађевински радови на изградњи бране са
422/2014-07 од
водоснабдевање"Рзав" Ариље
акумулацијом "Ариље" на профил "Сврачково"
20.03.2014.
Јавно предузеће за управљање и
401-00коришћење вишенаменског
Грађевински радови на изградњи бране са
566/2014-07 од
хидрсистема Стубоакумулацијама "Стубо-Ровни"
25.04.2014.
Ровни"Колубара" Ваљево
Програм - тачка 2. - Уређење и коришћење вода

401-00422/2014-07 од
06.03.2014.

401-00896/2014-07 од
25.04.2014.
401-00920/1/2014-07
од 25.04.2014.
401-00680/2014-07 од
25.04.2014.
401-00771/2014-07 од
25.04.2014.
401-001025/2014-07
од 25.04.2014.
401-001017/2014-07
од 25.04.2014.
401-00775/2014-07 од
25.04.2014.
401-00941/2014-07 од
25.04.2014.

401-00896/2014-07 од
18.03.2014.
401-00920/1/2014-07
од 19.03.2014.
401-00680/2014-07 од
13.03.2014.
401-00771/2014-07 од
14.03.2014.
401-001025/2014-07
од 20.03.2014
401-001017/2014-07
од 20.03.2014.
401-00775/2014-07 од
14.03.2014.
401-00941/2014-07 од
20.03.2014.

Инеститор - корисник средстава

Предмет уговора

Реконструкција црпне станице Брвеница у
Рашкој

Број захтева

401-00566/2014-07 од
11.03.2014.

3

ЈКП "Рашка", Рашка

4

ЈП "Дирекција за изградљу Пожега", Пожега

5

ЈКП "Комунално", Ивањица

6

ЈКП "Водовод - Мионица",
Мионица

Изградња цевовода од резервоара "Разбојиште"
до насеља Маљевић у Мионици

7

ЈП "Дирекција за изградњу",
Ариље

Изградња магистралног цевовода и резервоара
за снабдевање водом насеља Миросаљци у
Ариље

8

ЈКП "Стандард", Љубовија

9

ЈП за планирање и изградњу
општине Аранђеловац,
Аранђеловац

10

КЈП "Морава", Свилајнац

Изградња водних објекта за снабдевање водом
насеља Суботица и Роанда, дела регионалног
система Деспотовац - Свилајнац

11

ЈП "Дирекција за изградњу,
урбанизам, планирање,
пројектовање и стамбене послове",
Куршумлија

Изградња резервоара V=2х1000 m3 на локацији
"Боровњак" у Куршумлији

401-00989/2014-07 од
25.04.2014.

401-00989/2014-07 од
20.03.2014.

12

ЈКП "Горњи Милановац", Горњи
Милановац

Изградња дела магистралног цевовода са
пратећим објектима за снабдевање водом за пиће
насеља Неваде, Сврачковци и Мајдан

401-001020/2014-07
од 25.04.2014.

401-001020/2014-07
од 20.03.2014.

Изградња резервоара Р6 "Доња Добриња" V=75
m3 и изградња резервоара Р7 "Три Букве" V=40
m3 у Пожеги
Изградња резервоара "Центар" у оквиру система
за снабдевање водом Ивањица и претећих
насеља

Изградња магистралног цевовода СеленацЦрнча дужине 3530 м, у општини Љубовија
Изградња резервоара "Сеничани" V=2х500 m3 у
Аранђеловцу

„Службени гласник РС“, бр. 27/05 и 31/05
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13

ЈКП "Осечина", Осечина

Изградња водонепропусног екрана са цевоводом
за прехрањивање изворишта Пецка у Осечини

401-00946/2014-07 од
25.04.2014.

401-00946/2014-07 од
19.03.2014.

401-001168/2014-07
од 25.04.2014.

401-001168/2014-07
од 11.03.2014.

401-001026/2014-07
од 25.04.2014.
401-00878/2014-07 од
25.04.2014.
401-00979/2014-07 од
20.05.2014.
401-001033/2014-07
од 22.05.2014.

401-001026/2014-07
од 21.03.2014.
401-00878/2014-07 од
17.03.2014.
401-00979/2014-07 од
20.03.2014.
401-001033/2014-07
од 20.03.2014.

401-002317/2014-07
од 10.10.2014.

401-002317/2014-07
од 20.03.2014.

401-00934/2014-07 од
25.04.2014.
401-00898/2014-07 од
25.04.2014.

401-00934/2014-07 од
19.03.2014.
401-00898/2014-07 од
18.03.2014.

14

ЈП "Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште"
Велико Градиште

Изградња бунара БВГ-4 и БВГ-5 са
припадајућим потисним цевоводом на
изворишту "Јелак-Смонице" у Великом
Градишту

15

ЈП за водоснабдевање "Брестовац Бојник -Дољевац", Бојник

Изградња резервоара "Бојник" V=2x500 m3 у
Бојнику

16

ЈП "Дирекција за изградњу
општине Пријепоље", Пријепоље

Изградња водозахвата и таложнице за
снабдевање водом за пиће насеља Бродарево из
слива Мрчковачке реке у Пријепољу

17

ЈП "Дирекција за изградњу",
Ужице

Изградња цевовода Луново село - Бјелотићи и
резервоар "Бјелотићи"V=50 m3 у Ужицу

18

ЈП "Дирекција за изградњу
Сврљиг", Сврљиг

19

ЈКП "Стандард", Љубовија

20

КЈП "Морава", Свилајнац

21

ЈП "Водовод" Параћин

Изградња постројења за пречишћавање
отпадних вода "Мокро поље" и ЦС1, и колектора
кроз Д. Мутницу

22

ЈП "Водовод" Параћин

Изградња фекалног колектора од Горњег Видова
до Дреновца - потисни колектор од ЦС2 до
РШ77

401-00899/2014-07 од
25.04.2014.

23

ЈКП "Прогрес" Коцељева

24

ЈКСП "Градац" Тутин

Изградња постројења за пречишћавање
отпадних вода насеља Доње Црниљево, општина
Коцељева
Изградња система главних канализационих
колектора у Тутину, колектор К4, К3 и дела
главног колектора

25

ЈП Дирекција за изградњу - Велико
Градиште

401-00906/2014-07 од
25.04.2014.
401-00901/2014-07 од
21.05.2014.
401-00914/2014-07 од
02.06.2014.

401-00906/2014-07 од
19.03.2014.
401-00901/2014-07 од
18.03.2014.
401-00914/2014-07 од
19.03.2014.

401-001015/2014-07
од 18.06.2014.

401-001015/2014-07
од 20.03.2014.

401-00999/2014-07 од
19.05.2014.
401-00657/2014-07 од
23.05.2014.
401-00656/2014-07 од
23.05.2014.
401-00661/2014-07 од
23.05.2014.
401-00428/2014-07 од
28.05.2014.

401-00999/2014-07 од
20.03.2014.
401-00657/2014-07 од
13.03.2014.
401-00656/2014-07 од
13.03.2014.
401-00661/2014-07 од
13.03.2014.
401-00428/2014-07 од
07.03.2014.

401-00568/1/2014-07
од 19.05.2014.

401-00568/1/2014-07
од 11.03.2014.

26

27

28

29

30

Реконстукција магистралног цевовода II фаза од
изворишта Румењак до резервоара китке дужине
1100м у Сврљигу
Финансирање набавке опреме за потребе
изградње магистралног цевовода од Врхпоља насеља Дрлаче до Горње Трешњице у општини
Љубовија
Програм - тачка 3. - Заштита вода од загађивања
Изградња главног колектора фекалне
канализације за насеља Грабовац, Дубље и
Црквенац у општини Свилајнац

Изградња дела главног колектора отпадних вода
"Јужни колектор" - Бели Багрем у В. Градишту

Изградња фекалног колектора од прикључног
шахта у Љубовији (профил пут М19.1) до
ЈКП "Стандард" Љубовија
насеља Читлук (профил Даводовића бране) у
Љубовији
Програм - тачка 5. - Студије, планска документа и пројекти
Предходна студија оправданости са Генералним
ЈКП за водовод и канализацију
пројектом система за водоснабдевање на
"Водовод - Крушевац", Крушевац
подручју града Крушевца, 80:20
ЈП за изградњу система
Идејни и Главни пројекат реконструкције
водоснабдевања "Топлик",
водних објеката за снабдевање водом на
Деспотовац
изворишту "Мало Врело" и резервоара "Водна"
ЈП за изградњу система
Идејни и Главни пројекат реконструкције и
водоснабдевања "Топлик",
доградња воднх објеката за снабдевање водом
Деспотовац
насеља Сладаја у општини Деспотовац
ЈП за изградњу система
Идејни и Главни пројекат водних објеката за
водоснабдевања "Топлик",
снабдевање водом насеља Језеро и Поповњак у
Деспотовац
општини Деспотовац
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ЈКП "Врела", Сјеница

Главни пројекат главног колектора и постројења
за пречишћавање отпадних вода Сјенице
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ЈП Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште, Велико
Градиште

Студија оправданости са Идејним пројектом
магистралног цевовода за снабдевање водом од
резервоара-водоторња "Бели Багрем" на
изворишту "Острово" до резервоара "Конглавца"
код села Кумане, са истражним радовима

401-00899/2014-07 од
18.03.2014.
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ЈП Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште, Велико
Градиште

Предходна студија оправданости са Генералним
интегралне заштите квалитета вода "Сребрно
језеро" код Великог Градишта( са геодетским и
истражним радовима)

401-00915/2014-07 од
16.05.2014.

401-00568/2/2014-07
од 19.03.2014.
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ЈКП "Прогрес", Коцељева

Главни пројекат истражног бунара са пратећом
опремом у Драгињу БуДр-3

401-00923/2014-07 од
27.06.2014.

401-00923/2014-07 од
19.03,.2014.

Дирекција је у реализацији Програма управљања водама у 2014. години утврђеног
Уредбом и у складу са Правилником о условима и критеријумима за доделу и коришћење
средстава и начину доделе средстава за финансирање послова од општег интереса у
области водопривреде који није усаглашен са Законом о водама, вршила пренос средстава
за финансирање послова од општег интереса јавним водопривредним предузећима, а која
су основана за обављање водне делатности на одређеној територији (водни објекти за
уређење водотока и за заштиту од поплава на водама и водним објектима за одводњавање,
бране са акумулацијама, предводници на каналима и системима за наводњавање), иако је
чланом 219. Закона о водама прописано да правно лице које управља водним објектима из
члана 23. ст. 1. и 2. овог закона, дужно да, у року од шест месеци од дана ступања овог
закона, пренесе на управљање те водне објекте предузећима из члана 219. Закона.
У складу са Правилником о условима и критеријумима за доделу и коришћење
средстава и начину доделе средстава за финансирање послова од општег интереса у
области водопривреде69 са предузећима (наведена под тачком 2. и 3.) закључени су
уговори на основу захтева које су та предузећа поднела за доделу и коришћење средстава
предвиђена Програмом управљања водама у 2014. години70. Увидом у документацију у
вези са поднетим захтевима утврђено је да Дирекција разматра и одлучује по поднетим
захтевима према наведеном правилнику, који није ближе уредио поступак доделе
средстава у погледу пословних процеса, активности, задатака и одговорности.
Правилник о условима и критеријумима за доделу и коришћење средстава и начину
доделе средстава за финансирање послова од општег интереса у области водопривреде 71 је
донет за извршавање Закона о водама72 који је престао да важи (осим одредаба чл. 81. до
96, односно одредаба које се не односе на прописивање услова за расподелу и коришћење
средстава Републичког фонда).
У поступку ревизије Дирекција је дала објашњење у акту од 12.06. 2015. године, у
коме се наводи: „да се захтеви у 2014. години односе на изградњу и реконструкцију
водних објеката за коришћење вода и водних објеката за сакупљање; одвођење и
пречишћавање отпадних вода и израда техничке документације за потребе изградње и
реконструкције водних објеката за коришћење вода и сакупљање, одвођење и
пречишћавање отпадних вода. Да инвеститори захтеве за доделу и коришћење средстава
подносе у року од 20 дана од објављивања Програма уз који прилажу документацију у
складу са Правилником. По истеку рока за подношење захтева Група за уређење и
коришћење вода и заштиту вода од загађивања прегледа достављене захтеве и приложену
документацију, затим израђује табеларни преглед поднетих захтева са достављеном
документацијом, и исти табеларни преглед доставља Руководиоцу органа ради избора
водних објеката који ће се финансирати из средстава добијених Програмом и који по
разматрању тебеларног прегледа поднетих захтева врши избор. Група након извршеног
„Службени гласник РС“, бр. 27/05 и 31/05
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
„Службени гласник РС“, бр. 27/05 и 31/05
72
„Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/05 – др. закон и 30/10 – др.закон
69
70
71
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избора од стране Руководиоца припрема Нацрте уговора и доставља Државном
правобранилаштву ради прибављања њиховог мишљења. Након прибављања позитивног
мишљења приступа се склапању Уговора“. У прилогу су достављене помоћне табеле које
се односе на поднете захтеве.
Закључак
Републичка дирекција за воде је у реализацији Програма управљања водама у 2014.
години утврђеног Уредбом и у складу са Правилником о условима и критеријумима за
доделу и коришћење средстава и начину доделе средстава за финансирање послова од
општег интереса у области водопривреде који није усаглашен са Законом о водама,
вршила пренос средстава за финансирање послова од општег интереса јавним
водопривредним предузећима, а која су основана за обављање водне делатности на
одређеној територији (водни објекти за уређење водотока и за заштиту од поплава на
водама и водним објектима за одводњавање, бране са акумулацијама, предводници на
каналима и системима за наводњавање), иако је чланом 219. Закона о водама прописано да
правно лице које управља водним објектима из члана 23. ст. 1. и 2. овог закона, дужно да,
у року од шест месеци од дана ступања овог закона, пренесе на управљање те водне
објекте предузећима из члана 219. Закона.
Републичка дирекција за воде разматра и одлучује по захтеву за финансирање
послова од општег интереса у области водопривреде према Правилнику о условима и
критеријумима за доделу и коришћење средстава и начину доделе средстава за
финансирање послова од општег интереса у области водопривреде73 који није усаглашен
са Законом о водама74 и који није ближе уредио поступак доделе средстава у погледу
пословних процеса, активности, задатака и одговорности. (Параграф 7.2.)
Препорука
Препоручује се Републичкој дирекцији за воде да покрене иницијативу да
Министарство у чијем је саставу донесе акт којим ће уредити процедуре којима ће бити
обухваћени сви пословни процеси, активности, задаци и одговорности у поступку доделе
средстава за финансирање послова од општег интереса у водопривреди, а у вези са
извршавањем расхода и издатака и изврши усаглашавање Правилника о условима и
критеријумима за доделу и коришћење средстава и начину доделе средстава за
финансирање послова од општег интереса у области водопривреде75 са Законом о
водама76, односно по овлашћењу из члана 187 став 3. Закона о водама77 ближе уреди
наведену област.
2. Исказивање издатака за нефинансијску имовину
Дирекција је, у оквиру класе 500000, евидентирала издатке за нефинансијску
имовину, који су извршени из средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и
пренети инвеститорима – корисницима, (јавна предузећа) за финансирање послова од
„Службени гласник РС“, бр. 27/05 и 31/05
„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12
75
„Службени гласник РС“, бр. 27/05 и 31/05
76
„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12
77
„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12
73
74
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општег интереса у области водопривреде у износу од 2.652.458 хиљада динара, односе се
на:
Ред.бр.

Ек.кл.

1
2
3
4
5
6
7
8

511241
511242
511244
511299
511399
511411
511451
541111

Опис
Водовод
Канализација
Бране
Изградња осталих објеката
Капитално одржавање зграда
Планирање и праћење пројеката
Пројектна документација
Набавка пољопривредног земљишта
Укупно:

у хиљадама динара
Исплаћено у 2014. години
Свега
од 01.01.-25.04.2014.г.
26.04. -31.12.2014.г.
13.509
117.827
131.336
57.716
57.716
36.800
241.452
278.252
5.042
62.461
67.503
95.253
1.755.036
1.850.289
6.586
78.088
84.674
25.295
134.476
159.771
2.462
20.455
22.917
184.947
2.467.511
2.652.458

Одредбом члана 42. став 4. Закона о јавној својини78 (у примени од 6. октобра
2011. године) прописано је да шуме и шумско земљиште, водно земљиште и водни
објекти у јавној својини као и друга добра општег интереса у јавној својини којима,
сагласно посебном закону, управља (газдује) јавно предузеће не улазе у капитал тог
предузећа.
У оквиру издатака у износу од 2.652.458 хиљада динара које је Републичка
дирекција за воде исказала за набавку нефинансијске имовине, садржана су средства у
укупном износу од 1.039.061 хиљада динара која су извршена ради финансирања
одржавања водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава,
ерозије и бујица и одржавање водотока и одржавање водних објеката за одводњавање и за
финансирање накнаде за обављање инвеститорских послова, која по својој природи не
представљају издатке за набавку нефинансијске имовине будући да се она користе за
финансирање послова од општег интереса у управљању водним објектима и не могу се
сматрати као повећање основних средстава јер не увећава вредност водног објекта.
У вези са евидентирањем издатака за нефинансијску имовину Одељење за правне,
финансијске и опште послове дало је образложење (допис од 1. јула 2015. године) у коме
се, између осталог, наводи: „ да је од 2004. године Законом о буџету Дирекцији додељена
економска класификација 511 (Зграде и грађевински објекти) уместо дотадашње
економске класификације 451 (Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама) за послове који се односе на водоснабдевање, заштиту од штетног дејства
вода, изградњу брана са акумулацијом и пројектну документацију. Дирекција за воде има
склопљене уговоре са јавним предузећима основаним од стране локалне самуправе или
Законом о водама (ЈВП „Србијаводе“) или одлуком Града Београда (ЈВП“Београдводе“).
Узимајући у обзир да дозволе за изградњу и/или реконструкцију објекта гласе на јавна
предузећа као и чињеницу да ће те објекте користити и одржавати та иста преузећа,
Дирекција издатке не води на класи 0 нити на класи 3. Јавна предузећа средства добијена
од стране Дирекције као и своја средства (2014. године учешће је било 50:50) књиже на на
класи 0“. У прилогу дописа достављене су аналитичке картице за нека јавна предузећа.
Закључак
Републичка дирекција за воде је средства у износу од 1.039.061 хиљада динара за
финансирање послова од општег интереса у управљању водним објектима (одржавање
водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и
бујица и одржавање водотока и одржавање водних објеката за одводњавање и накнада за
обављање инвеститорских послова) евидентирала као издатке за нефинансијску имовину,
78

„Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14
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иако они по својој природи представљају текући расход – Субвенције јавним
нефинасијским предузећима и организацијама – економска класификација 451000, што
није у складу са чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и
контном плану за буџетски систем79 и чланом 29. Законом о буџетском систему80.
Републичка дирекција за воде је извршила и евидентирала издатке за
нефинансијску имовину исплаћених из средстава Буџетског фонда за воде Републике
Србије, за финансирање послова од општег интереса у области водопривреде у оквиру
класе 500000 у износу од 1.613.398 хиљада динара које у истом износу није евидентирала
као нефинансијску имовину у оквиру класе 000000 и класе 300000, што није у складу са
чл. 10, 13 и 15 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем 81 и чланом 29. Законом о буџетском систему82, а у вези са чланом 42.
Закона о јавној својини83 .
Препорука
Препоручује се Републичкој дирекцији за воде да:
1. Средства којима се финансирају послови од општег интереса у управљању
водама (одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од
поплава, ерозије и бујица и одржавање водотока и одржавање водних објеката за
одводњавање и накнада за обављање инвеститорских послова) планира, извршава
евидентира и исказује као текући расход – Субвенције јавним нефинасијским предузећима
и организацијама – економска класификација 451000.
2. Издатке за нефинансијску имовину који се односе на средства исплаћена јавним
предузећима из средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије за финансирање
послова од општег интереса у области водопривреде евидентира и исказује у својим
пословним књигама као имовину Републике Србије.
3. Да у сарадњи са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије
предузме мере и радње да водни објекти и пољопривредно земљиште који су прибављени
кроз реализацију средстава за финансирање послова од општег интереса и којима управља
јавно предузеће укњиже у својину Републике Србије.
7.2.1. Водовод (конто 511241)
На име уређења и коришћење вода Републичка дирекција за воде извршила је
издатке у укупном износу од 131.336 хиљада динара, од чега се износ од 13.509 хиљада
динара односи на пренете обавезе из 2013. године, а износ од 117.827 хиљада динара
односи се на финансирање послова од општег интереса у области водопривреде у 2014.
години.
Извршени издаци за финансирање послова од општег интереса у износу од 117.827
хиљада динара односе се на реализацију Програма84- тачка 2. Уређење и коришћење вода
и обухватају извођење радова на изградњи водних објеката за снабдевање водом насеља
Суботица и Роанда регионалног система Деспотовац-Свилајнац, радови на изградњи и
реконструкцији водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске
„Службени гласник РС“, бр. 103/11, .... и 131/14
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14
81
„Службени гласник РС“, бр. 103/11, .... и 131/14
82
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14
83
„Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14
84
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
79
80
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потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са
уређајима који им припадају, као и истражни радови на изворишту, и радови на заштити
изворишта за снабдевање водом.
Према наведеном Програму учешће средстава Буџетског фонда за воде у
финансирању послова уређења и коришћења вода је био 50% за истражне радове на
изворишту, као и радове на заштити изворишта за снабдевањем водом и за радове на
изградњи и реконструкцији осталих водних објеката (ближе наведени у тачки 2. Програма
– ст.2 и 3.) и 80% за радове на изградњи, однсоно реконтструкцији водних објекта ( ближе
наведени у тачки 2. Програма – ст.1 - 3.)
У складу са Програмом85, а на основу закључених уговора са јавним предузећима
Дирекција је у 2014. години пренела средства, и то:
Јавна предузећа
ЈП Дирексција за изградњу Ариље
КЈП "Морава", Свилајнац
ЈП "Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове", Куршумлија
ЈКП "Стандард" Љубовија
ЈКП "Горњи Милановац", Горњи Милановац
ЈП за планирање и изградњу општине Аранђеловац, Аранђеловац
ЈП "Дирекција за изградњу општине Пријепоље", Пријепоље
ЈКП "Водовод - Мионица", Мионица
ЈКП "Комунално", Ивањица
ЈП за водоснабдевање "Брестовац - Бојник -Дољевац", Бојник
ЈКП Осечина из Осечине
ЈКП "Рашка", Рашка
ЈП "Дирекција за изградњу -Пожега", Пожега
ЈП "Дирекција за изградњу општине Велико Градиште" Велико Градиште
ЈП "Дирекција за изградњу", Ужице
ЈП "Дирекција за изградњу Сврљиг", Сврљиг
Укупно за финансирање послова од општег интереса

у хиљадама динара
Исплаћена средства
15.000
13.036
12.660
10.258
9.606
7.983
7.961
7.819
6.859
6.774
6.381
6.260
2.038
1.900
1.893
1.398
117.826

Издаци на име пренетих обавеза из 2013. године односе се на обавезе преузете
уговорима који су закључени у вези реализације Уредбе о утврђивању Програма
управљања водама у 2013. години86 и то:
(1)
ЈКСП „Космостан“, Трстеник износ од 6.103 хиљада динара, ЈП „Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште износ од 5.664 хиљада динара и ЈКП „ Стандард“
Љубовија износ од 1.742 хиљада динара.
У прилогу документације по основу које извршен пренос средстава налази се
Захтев за пренос средстава, решење Дирекције о одобрењу средстава, Уговор о обављању
стручног надзора, Извештај овлашћеног лица у Дирекцији о реализацији уговора о
удруживању средстава ради заједничког финансирања изградње, докази о спроведеној
јавној набаци, уговор са извођачем радова, рачун.
Закључак
Издаци на име финансирања уређења и коришћење вода правилно су исказани.
7.2.2.

Канализација (конто 511242)

На име заштите вода од загађивања Републичка дирекција за воде извршила је
издатке у укупном износу од 57.716 хиљада динара.
85
86

„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
„Службени гласник РС“, бр. 12/13, 56/13, 72/13 и 106/13
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Извршени издаци односе се на реализацију Програма 87- тачка 3. Заштита вода од
загађивања и обухватају изградњу и реконструкцију главних колектора, постројења за
пречишћавање отпадних вода, колектора пречишћених вода, спровођења мера при
хаваријским загађењима и праћењу таласа загађења, контроли квалитета вода у зони
изворишта првог ранга, изворских вода и подземних вода.
Према наведеном Програму учешће средстава Буџетског фонда за воде у
финансирању послова уређења и коришћења вода је био 80% за радове на изградњи и
реконструкцији осталих водних објеката (ближе наведени у тачки 3. Програма – ст.1-2),
50% за радове на изградњи и реконструкцији осталих водних објеката (ближе наведени у
тачки 3. Програма – став 3.) и 100% за радове на отклањању хаваријског загађења и на
контроли квалитета вода.
У складу са Програмом88, а на основу закључених уговора са јавним предузећима
Дирекција је у 2014. години пренела средства, и то:
КЈП „Морава“, Свилајнац износ од 24.905 хиљада динара, ЈП „Водовод“, Параћин
износ од 11.075 хиљада динара, ЈП „Градац“, Тутин износ од 8.538 хиљада динара, ЈП
„Стандард“, Љубовија износ од 4.836 хиљада динара, ЈКП“Прогрес“, Коцељева износ од
4.785 хиљада динара и ЈП „Дирекција за изградњу“ Велико Градиште износ од 3.577
хиљада динара.
У прилогу документације по основу које извршен пренос средстава налази се
Захтев за пренос средстава, решење Дирекције о одобрењу средстава, Уговор о обављању
стручног надзора, Извештај овлашћеног лица у Дирекцији о реализацији уговора о
удруживању средстава ради заједничког финансирања изградње, докази о спроведеној
јавној набаци, уговор са извођачем радова, рачун.
Закључак
Издаци на име финасирања заштите вода од загађивања правилно су исказани.
7.2.3. Бране (конто 511244)
На име изградње вишенаменских брана са акумулацијама Републичка дирекција за
воде извршила је издатке у укупном износу од 278.252 хиљада динара.
Извршени издаци односе се на реализацију Програма 89- тачка 1. Изградња
вишенаменских брана са акумулацијама који се односе на Брану са акумулацијама
„Ариље“ – профил „Сврачково“ (радови на изградњи шахтног прелива и опточног тунела,
и радови на текућем одржавању линијских објеката) и на Брану са акумулацијама „Ровни“
(радови и на санитарној заштити у сливу акумулације, монтажи хидромашинске опреме,
дугорочној заштити цркве „Грачаница“ у селу Тубравићу од утицаја пуњења и пражњења
акумулације, вршењу техничког прегледа објекта од тсране Комисије за технички преглес
и др).
Према наведеном Програму учешће средстава Буџетског фонда за воде у
финансирању изградње вишенаменских брана са акумулацијама је био 100%
У складу са Програмом90, а на основу закључених уговора са јавним предузећима
Дирекција је у 2014. години пренела средства, и то:
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
89
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
90
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
87
88
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- Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског
хидросистема Стубо – Ровни“Колубара“ Ваљево износ од 139.456 хиљада динара по
основу закљученог угвора број: 401-00-566/2014-07 од 25.04.2014. године и анекса I број:
401-00-566/1/2014-07 од 22.05.2014. године, анекса II број: 401-00-566/2/2014-07 од
13.06.2014. године и анекса III број: 401-00-566/3/2014-07 од 26.08.2014. године
- Јавно предузећу за водоснабдевање „Рзав“ Ариље износ од 138.794 хиљада
динара по основу уговор број: 401-00-422/2014-07 од 20.03.2014. године и анекса I број:
401-00-422/1/2014-07 од 18.08.2014. године, анекса II број: 401-00-422/2/2014-07 од
26.12.2014. године)
У прилогу документације по основу које извршен пренос средстава налази се
Захтев за пренос средстава, решење Дирекције о одобрењу средстава, Уговор о обављању
стручног надзора, Извештај овлашћеног лица у Дирекцији о реализацији уговора о
удруживању средстава ради заједничког финансирања изградње, докази о спроведеној
јавној набаци, уговор са извођачем радова, рачун.
Закључак
Издаци на име финасирања изградње вишенаменских брана са акумулацијама
правилно су исказани.
7.2.4.

Изградња осталих објеката (конто 511299)

Републичка дирекција за воде је из средстава Буџетског фонда за воде Републике
Србије са ове економске класификације извршила издатке у укупном износу од 67.503
хиљада динара, од чега се износ од 51.419 хиљада динара односи на финансирање послова
од општег интереса у водопривреди, а износ од 16.084 хиљада динара односи се на
финансирање радова у вези реализације пројекта „Рехабилитација система за наводњавање
и одводњавање.
а) Финансирање послова од општег интереса у водопривреди
Дирекција је исказала издатке у износу од 51.419 хиљада динара који се односе на
реализацију Програма91- тачка 4. Уређење и коришћење вода подтачка 4.3. Изградња и
реконструкција водних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од
поплава, ерозије и бујица који су у 2014. години обухватали извођење радова на изградњи
и реконструкцији водних објеката за уређење водних објеката и водотокова за заштиту од
поплава на водним подручјима " Сава-Дунав" и „Морава“, као и пренетих обавеза у вези
са реализацијом Програма управљања водама у 2013. години.
У складу са Програмом92 Дирекција је у 2014. години пренела ЈВП „Србијаводе“
укупан износ од 51.419 хиљада динара на основу закључених уговора, и то:
- износ од 46.377 хиљада динара за финансирање послова од општег интереса у
области водопривреде у складу са тачком 4. подтачка 4.3) Програма93 који се односи на
изградњу и реконструкцију водних објеката за уређење водних објеката и водотокова за
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
93
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
91
92

34

Напомене уз Извештај о ревизији делова Годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Министарства
пољопривреде и зашштите животне средине - Републичке дирекције за воде и Буџетског фонда за воде Републике
Србије за 2014. годину.

заштиту од поплава на водним подручјима „ Сава-Дунав“ и „ Морава“ Ниш на основу
уговора које је са овим предузећем закључило Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, односно Министарство пољопривреде и заштите животне средине –
Републичка дирекција за воде у Уговор број: 401-00-224/2014-07 од 14.05.2014. године и
анекси бр. 401-00-224/1/2014-07 од 20.05.2014. године, 401-00-224/2/2014-07 од 01.08.2014.
године, 401-00-224/3/2014-07 од 25.08.2014. године и 401-00-224/4/2014-07 од 01.12.2014.
године
- износ од 5.042 хиљаде динара по основу уговора на име пренетих обавеза из
2013. године у вези са реализациојом Програма управљања водама у 2013. години а по
уговорима које закључило са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде
– Републичком дирекцијом за воде Уговор број: 401-00-557/2013-07 од 22.03.2013. године
и анекс I број: 401-00-557/1/2013-07 од 13.12.2013.
б) Финансирање радова у вези реализације пројекта „Рехабилитација система
за наводњавање и одводњавање
Издаци исказани у износу од 16.084 хиљада динара реализовани су по основу
Програма управљања водама у 2014. години у коме је у тачки 6. - Међународна сарадња,
предвиђено да ће се радови на надвишењу насипа на реци Тиси у вези са реализацијом
пројекта Рехабилитација система за наводњавање и одводњавање WB ИДР финансирати
из средстава обезбеђених на економској класификацији 511 – Зграде и грађевиснки
објекти, у износу од 23.741 хиљада динара.
Пројекат рехабилитације система за наводњавање и одводњавање WB ИДР до
2014. године финансиран је из средстава обезбеђених из кредита на основу Уговора о
кредиту за развој, кредит број 4105 YФ који је потврђен Законом о ратификацији
Споразума о кредиту за развој између тадашње државне заједнице Србија и Црна Гора и
Међународног удружења за развој94, на основу којег је ради извођења радова на
надвишењу насипа на реци Тиси, Министартсво пољопривреде, трговине, шумарства и
водопривреде - Републичка дирекција за воде закључила уговор са Конзорцијумом
састављеним од предузећа „Енергопројект-Нискоградња“ АД Београд и предузећа „Дунав
група агрегати“АД Нови број: 404-02-63/2011-07 од 09.05.2011. године у вредности од
670.667 хиљада динара, који је закључен на енглеском језику без превода на српски језик.
Дирекција је у вези са реализацијом тачке 6. Програма95, а на основу Извештаја о
реализацији уговора 404-02-63/2011-07 од 09.05.2011. године који је 20.08.2014. године
поднео Координатор пројекта донела решење број: 404-02-63/6/2011-07 од 21.08.2014.
године којим је предузећу „Енергопројект-Нискоградња“ АД Београд одобрена исплата
средстава у износу од 16.084 хиљада динара, на име неизвршених радова на појачању и
узвишењу насипа на левој страни реке Тисе за период од 6. до 20. марта 2014. године. У
извештају координатора пројекта је констатовано да је предузеће „ЕнергопројектНискоградња“ АД Београд услед предходних прекршаја стављено на црну лист Светске
банке због чега је Светска банка дописом од 08.04.2014. године одбила да финансира даље
обавезе по Уговору 404-02-63/2011-07 од 09.05.2011. године чиме обавезе како је, такође
констатовано у извештају, у износу од 16.084 хиљада динара по основу привремене
ситуације број 31 постају обавезе Републичке дирекције за воде.
94
95

„ Службени гласник РС- Међународни уговори“, бр. 9/05
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
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Закључак
Републичка дирекција за воде је у вези са извршењем издатака у износу од 16.084
хиљада динара поступала по Уговору 404-02-63/2011-07 од 09.05.2011. године који је
закључен на енглеском језику без превода на српски језик, иако је Дирекција у складу са
чланом 1. и 2. Закона о службеној употреби језика и писама96 у обавези да у свом раду
употребљава српски језик.
Препорука
Препоручује се Републичкој дирекцији за воде да за уговоре које закључује у вези
са реализацијом пројеката који се финансирају из средстава од иностраног задуживања
обезбеди превод на српски језик.
7.2.5. Капитално одржавање осталих објеката (конто 511399)
На име уређења и коришћење вода Републичка дирекција за воде извршила је
издатке у укупном износу од 1.850.289 хиљада динара, од чега се износ од 95.253 хиљада
динара односи на пренете обавезе из 2013. године, а износ од 1.755.036 хиљада динара
односи на финансирање послова од општег интереса у области водопривреде у 2014.
години.
Извршени издаци односе се на реализацију Програма 97- тачка 4. Уређење водотока
и заштита од штетног дејства вода који су у 2014. години обухватали водна подручја
„Морава“, „Сава-Дунав“ и мелирационим подручјима „Београд Дунав2“: одржавање
водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и
бујица и одржавање водотока (редовно и инестиционо одржавање); одржавање водних
објеката за одводњавање (редовно и инвестиционо одржавање); санација водних објеката
за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица; спровођење
одбрана од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом; извођење
заштитних радова – биолошки и биотехнички радови.
У складу са Програмом98, а на основу закључених уговора са јавним предузећима
Дирекција је у 2014. години пренела средства и то:
(1)

ЈВП „Србијаводе“ износ од 1.424.859 хиљада динара, и то:

износ од 1.372.377 хиљада динара за финансирање послова од општег
интереса у области водопривреде у складу са тачком 4. Програма управљања водама у
2014. години а по уговорима које је закључило са Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде, односно Министарством пољопривреде и заштите животне
средине – Републичком дирекцијом за воде Уговор број: 401-00-224/2014-07 од
14.05.2014. године и анекси бр. 401-00-224/1/2014-07 од 20.05.2014. године, 401-00224/2/2014-07 од 01.08.2014. године, 401-00-224/3/2014-07 од 25.08.2014. године и 401-00224/4/2014-07 од 01.12.2014. године. Вредност закључених уговора је 1.617.343 хиљада
динара

„ Службени гласник РС“, бр. 45/91,53/93, 67/93, 48/94, 101/05-др.закон и 30/10.
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
98
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
96
97
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износ од 52.481 хиљада динара на име пренетих обавеза из 2013. године у
вези са реализациојом Програма управљања водама у 2013. години а по уговорима које
закључило са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичком
дирекцијом за воде уговор број: 401-00-557/2013-07 од 22.03.2013. године и анекс I број:
401-00-557/1/2013-07 од 13.12.2013.
(2) ЈВП „Београдводе“ износ од 425.429 хиљада динара, и то:
- износ од 382.658 хиљада динара за финансирање послова од општег интереса у
области водопривреде у складу са тачком 4. Програма управљања водама у 2014. години а
по уговорима које је закључило са Министарством пољопривреде, шумарства и
водопривреде, односно Министарством пољопривреде и заштите животне средине –
Републичком дирекцијом за воде Уговор број: 401-00-435/2014-07 од 20.03.2014. године и
анекси анекси бр. 401-00-435/1/2014-07 од 27.05.2014. године, 401-00-435/2/2014-07 од
30.07.2014. године, 401-00-435/3/2014-07 од 25.08.2014. године и 401-00-435/4/2014-07 од
01.12.2014. године. Вредност закључених уговора је 385.809 хиљада динара
- износ од 42.772 хиљада динара на име пренетих обавеза из 2013. године у вези са
реализациојом Програма управљања водама у 2013. години а по уговорима које закључило
са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичком дирекцијом
за воде Уговор број: 401-00-158/2013-07 од 14.02.2013. године и анекс II број: 401-00158/2/2013-07 од 27.08.2013 и анекс III број: 401-00-158/3/2013-07 од 13.12.2013
У прилогу документације по основу које је извршен пренос средстава налази се
Захтев за пренос средстава са привременом и окончаном ситуацијом, решење Дирекције о
одобрењу средстава, Извештај овлашћеног лица у Дирекцији о реализацији уговора,
докази о спроведеној јавној набаци, уговор са извођачем радова, рачун.
Закључак
Издаци на име финансирања уређење водотока и заштита од штетног дејства вода
правилно су исказани.
7.2.6. Планирање и праћење пројекта (конто 511411)
Републичка дирекција за воде је из средстава Буџетског фонда за воде у 2014.
години извршила издатке у укупном износу од 84.675 хиљада динара од чега се износ од
64.143 хиљада динара односи на накнаду за обављање инвеститорских послова, износ од
13.445 хиљада динара односи на послове вршења стручног и пројектанског надзора и
техничког прегледа и износ од 7.087 хиљада динара на послове вршења стручног надзора
по пројекту Светске банке „Рехабилитација система за наводњавање и одводњавање
ПО87960 –IDA 41050 и IDA 4105 YF“.
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а) Накнаде за обављање инвеститорских послова
Законом о водама99 у члану 227. став 1. прописано је да даном ступања на снагу
овог закона престаје да важи Закон о водама100 осим одредаба чл 81. до 96. одредбом
члана 82. став 1. Закона о водама101 на који упућује одредба члана 227. прописано је да је
делатност ЈВП „Србијаводе“, поред осталог, обављање инвеститорских послова код
изградње, односно реконструкције водопривредних објеката, а одредбом члана 86. да ово
јавно водопривредно предузеће стиче и прибавља финансијска средства за обављање
делатности, поред осталог и из средстава буџета Републике Србије која се обезбеђују за
реализацију послова од општег интереса. Законом није прописана висина средстава за
инвеститорске послове. Такође, у члану 150. који ближе дефинише послове од општег
интереса који се финансирају у складу са законом у ставу 4. тачка 3) предвиђено је
финансирање израде и ревизије инвестиционо-техничке документације из области
уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређење и коришћење вода и
заштите вода од загађивања. Из наведених одредаба закона произилази да је делатност
ЈВП „Србијаводе“, поред осталог и обављање инвеститорских послова код изградње,
односно реконструкције водопривредних објеката и за које нису утврђени критеријуми и
мерила за одређивање висине.
Дирекција је у 2014. години из средстава Буџетског фонда за воде Републике
Србије, за реализацију Програма102, одобрила средства за финансирање накнаде за
обављање инвеститорских послова на основу уговора које је закључило Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно Министарство пољопривреде и
заштите животне средине – Републичка дирекција за воде са јавним водопривредним
предузећима и то:

Корисник
средстава

ЈВП
"Србијавод
е",
Београд.

ЈВП
"Беградвод
е", Београд

Уговор

401-00224/201407 од
14.05.2014.
г. и 40100557/201307 од
22.03.2013.
г
401-00435/201407 од
20.03.2014.
г. и 40100158/2013-

Опис

Уговорена
висина
инвест.трошко
ва од укупне
вредности
посла
( у %)

у хиљадама динара
Висина
исплаћених
средстава у 2014.г.
За
обавезе
Пренете
настале
обавезе
у
2014.г.

Обављање инвеститорских послова на изградњи и
реконструкцији и санацији,редовном и инвестиционом
одржавању водних објеката за уређење водотока, водних
објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних
објеката за одводњавање и извеђење заштитних радова –
биолошких и биотехничких и изради и техничкој контроли
техничке документације и пројеката и за вршење стручног
надзора над извођењем истих радова.

6%

55.903

2.524

За редовно и инвестиоционо одржавање и санација водних
објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од
поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање и
извеђење заштитних радова – биолошких и биотехничкихкада
се извођење радова на редовном инвестиционом одржавању
тих објеката додељује трећим лицима.

2%

1.850

64

„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12
„Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/05 – др.закон
101
„Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/05 – др.закон
102
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
99

100
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ЈП "Рзав",
Ариље
ЈП СтубоРовни
"Колубара"
, Ваљево.

07 од
14.02.2013.
г.
401-00422/201407 од
20.03.2014.
г.
401-0566/201407 од
25.04.2014.
г.

За обављање инвеститорских послова

1.5%

2.145

За обављање инвеститорских послова

1%

1.620

Укупно
Укупно исплаћено за обавезе настале у 2014. г. и пренете обавезе

37

0

61.518
2.625
64.143

У табели која следи даје се преглед исплаћених средстава на име накнаде за
инвеститорске послове по позицијама из Програма управљања водама у 2014. години
Позиција
из
Програма
1
4.1.1
4.1.2.
4.2.1.
4.2.2
4.3
4.4
4.6
5
Свега

ЈВП "Србијаводе"
Финансирање
Пренете
нових послова
обавезе
30.122
2.295
11.484
596,00
3.001,00
7.542
649
214
55.903

149,00
156,00
736,00
333,00
207,00
487,00
456
2.524

ЈВП "Београдводе"
Финансирање
Пренете
нових послова
обавезе
842,00

19

1.008,00

9

ЈП"Рзав"
Финансирање
Пренете
нових послова
обавезе
2.145
37

36
1.850
64
2.145
Свега за фиансирање нових послова : 61.518
Свега за пренете обавезе из 2013.г. : 2.625
УКУПНО: 64.143
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у хиљадама динара
ЈП"Колубара"
Финансирање
Пренете
нових послова
обавезе
1.620

1.620

0

Уговорима је уговорена накнада за обављање инвеститорских послова у висини за
које нису утврђени критеријуми и мерила за одређивање.
У вези са финансирањем инвеститорских послова, Дирекција је у допису од
12.06.2015. године дала објашњење у коме се, поред осталог наводи: „да се уговори
закључени са предузећима ЈВП „Србијаводе“, ЈВП „Београдводе“, ЈП за управљање и
коришћење вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево и ЈП за
водоснабдевање „Рзав“Ариље међусобно разликују по врсти, обиму и вредности
уговорених послова, то је стога и уговорена вредност за вршење инвеститорских послова
различита. У прилогу дописа достављени су подаци о висини средства за инвеститорске
послове за наведена јавна предузећа која је уговарана почев од 2008. године закључно са
2014. годином. Као пример су доставили део Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ на
који је сагласност дала Влада Решењем 05 број 023-299/2014 од 11.04.2014. године103.

103
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Закључак
Републичка дирекција за воде је уговорима које је закључила са ЈВП „Србијаводе“,
ЈВП „Београдводе“, ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског
хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“, Ваљево и са ЈП за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
уговорила, и у 2014. години исплатила, износ од 64.143 хиљада динара на име накнаде за
обављање инвеститорских послова у висини за коју нису утврђени критеријуми и мерила
за одређивање.
Препорука
Препоручује се Републичкој дирекцији за воде:
Да уреди критеријуме и мерила за одређивање висине накнаде за обаваљање
инвеститорских послова, уколико постоји потреба за исту и уколико није укључена у
цену уговорених радова, односно послова за реализацију програма управљања водама.
б) Послови стручног и пројектанског надзора и техничког прегледа
У складу са Програмом104, а на основу закључених уговора са јавним предузећима
Дирекција је у 2014. години пренела средства у купном износу од 13.445 хиљада динара,
и то:
(1) ЈВП „Србијаводе“ износ од 2.257 хиљада динара, и то:
- износ од 1.857 хиљаде динара по Уговору број: 404-02-118/2014-07 од
09.05.2014.године који је закључен након спроведеног поступка јавне набавке мале
вредности број 4/14. Предмет уговора је набавка услуга стручног надзора на извођењем
радова на санацији и одржавању водних објеката и одржавању водотока и над извођењем
заштитних биотехничких радова на територији града Београда, у вредности 2.080 хиљада
динара.
- износ од од 400 хиљада динара на основу обавеза преузетих Уговором број: 40402-96/2013-07 од 03.04.2013. године којим је уговорена набавка услуга вршења стручног
надзора над извођењем радова на санацији водних објеката за уређење водотока, водних
објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање,
односно вршење надзора над извођењем заштитних биотехничких радова и радова на
одржавању (редовном и инвестиционом) водних објеката за уређење водотока, водних
објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица, водних објеката за одводњавање и
одржавање водотока на територији града Београда.
(2)
Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског
хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ Ваљево износ од 6.266 хиљада динара по
Уговору број: 401-00-566/2014-07 од 25.04.2014.године на име стручног и пројектанског
надзора и техничког прегледа у вези са радовима на изградњи бране са акумулацијом „
Стубо – Ровни“.
(3)
Јавно предузеће за водоснабдевање „ Рзав“ Ариље износ од 4.922 хиљада
динара по Уговору број: 401-00-422/2014-07 од 20.03.2014.године на име стручног и
104
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пројектанског надзора у вези са радовима на изградњи бране са акумулацијом „ Ариље“ на
профилу „ Сврачково“.
в) Послови стручног надзора по пројекту Светске банке
Издаци исказани у износу од 7.087 хиљада динара реализовани су у вези са тачком
6. Програма - Међународна сарадња и односе на реализацију послова стручног надзора
над извођењем радова по пројекту Светске банке „Рехабилитација система за
наводњавање и одводњавање ПО87960 –IDA 41050 и IDA 4105 YF“ , на основу Уговора о
кредиту за развој, кредит број 4105 YФ, који је потврђен Законом о ратификацији
Споразума о кредиту за развој, између тадашње државне заједнице Србија и Црна Гора и
Међународног удружења за развој105.
По овом основу, у 2014. години, исплаћена су средства следећим јавним
водопривредним предузећима:
Редни
број

1

Уговор

Уговор број: 48-00-13/2007-07 од
16.05.2007

Опис посла
ЈВП "Србијаводе"
Вршење стручног назора по пројекту Светске банке "рехабилитација система за наводњавање и
одводњавање број "4105 YF - Заштита деснообалног
приобаља реке Саве - " Мачва ЛОТ 1. (привремена
ситуација број 5.)
Вршење стручног назора по пројекту Светске банке "рехабилитација система за наводњавање и
одводњавање број "4105 YF - Заштита деснообалног
приобаља реке Саве - " Мачва ЛОТ 1. (окончана
ситуација)

у хиљадама динара
Решење о
одобрењу
Плаћено
средстава

48-00-13/3/201107 од 03.12.2014

1.095

48-00-13/3/201107 од 03.12.2014

914

Укупно

2

2.009

Уговор број: 48-00-13/2007-07 од
16.05.2007, 48-00-13/2007-07 од
21.05.2007.г. и анекс 48-0013/5/2007-07 од 07.03.2013.г.

Пренете обавезе
ЈВП "Србијаводе"
Стручни надзор над извођењем радова на заштити
деснообалног приобаља реке Саве "Мачва" - хитни
радови на реконструкцији насипа на десној обали
Саве ЛОТ 1, деоница I од км 2+336 до км 6+100 (IDA
41050 YF)

48-00-13/2007-07
od 14.04.2014.

3.375

48-00-13/3/201107 од 03.12.2014

78

3

Уговор број: 48-00-13/2007-07
од 16.05.2007, 48-00-13/2007-07
од 21.05.2007.г. и анекс 48-0013/5/2007-07 од 07.03.2013.г.

Стручни надзор над извођењем радова- "Заштита
деснообалног приобаља реке Саве - " Мачва" . (IDA
41050 YF)

48-00-13/6/201107 од 11.03.2014

161

4

Уговор број: 325-01-1101/201007 од 08.10.2010.

Стручни надзор над извођењем радова - Регулација
Пусте реке (IBRD 7467 YF)

325-011101/15/2010-07
од 11.03.2014

26

Укупно

3.640
ЈВП"Воде Војводине"

5

Уговор број: 48-00-58/2006-07 од
26.10.2006 и анекс број: 48-0058/17/2006-07 од 07.07.2011

Стручни надзор над извођењем радова на појачању и
надвишењу насипа на левој обали Тисе

Укупно
Укупно пренето по Уговорима

105

48-00-13/2006-07
od 14.04.2014.

1.437.749
1.438
7.087

„ Службени гласник РС- Међународни уговори“, број: 9/05
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7.2.7. Пројектна документација (конто 511451)
На име пројектне документације Републичка дирекција за воде је, из средстава
Буџетског фонда за воде, извршила је издатке у укупном износу од 159.772 хиљада
динара, од чега се износ од 25.296 хиљада динара односи на пренете обавезе из 2013.
године, а износ од 134.477 хиљада динара односи се на финансирање послова од општег
интереса у области водопривреде у 2014. години.
Извршени издаци за финансирање послова од општег интереса у износу од 134.477
хиљада динара односе се на реализацију Програма106- тачка 5. Студије, планска документа
и пројекти који се односе на планска документа за управљање водама, израда генералних,
идејних и главних пројеката за објекте из области уређења водотока и заштите од штетног
дејства вода, уређења и коришћења вода и заштита вода од загађивања пројеката
хидрогеолошких истраживања изворишта и елабората о зонама санитарне заштите за
изворишта за снабдевање водом за пиће.
У складу са Програмом107, а на основу закључених уговора са јавним предузећима,
Дирекција је у 2014. години пренела средства, и то:
Јавна предузећа
ЈП „ Србијаводе“ Београд
ЈКП "Водовод", Ужице
ЈП "Велико Градиште", Велико Градиште
ЈП "Врела" Сјеница
ЈКП "Водовод-Крушевац", Крушевац
ЈП „ Прогрес“, Коцељева
ЈП за изградњу система водоснабдевања "Топлик Деспотовац", Деспотовац
Укупно за финансирање послова од општег интереса

у хиљадама динара
Исплаћена средства
108.649
8.892
5.790
2.670
2.794
3.114
2.568
134.477

Издаци на име пренетих обавеза из 2013. године односе се на обавезе преузете
уговорима који су закључени у вези реализације Уредбе о утврђивању Програма
управљања водама у 2013. години108 и то: ЈП „Дирекцији за Урбанизам и изградњу“,
Рековац износ од 2.572 хиљада динара, ЈП „Београдводе“, Београд износ од 1.818 хиљада
динара, ЈП „Србијаводе“, Београд износ од 18.806 хиљада динара, ЈКП „Горњи
Милановац“, Горњи Милановац износ од 840 хиљада динара, ЈП Дирекција за изградњу
планирање и пројектовање, урбанизам и стамбене послове“, Куршумлија износ од 780
хиљада динара и ЈП „Брестовац-Бојник-Дољевац“, Бојник износ од 480 хиљада динара
У прилогу документације по основу које извршен пренос средстава налази се
Захтев за пренос средстава, решење Дирекције о одобрењу средстава, Уговор о обављању
стручног надзора, Извештај овлашћеног лица у Дирекцији о реализацији уговора о
удруживању средстава ради заједничког финансирања изградње, докази о спроведеној
јавној набаци, уговор са извођачем радова, рачун.
У решењу о одобравању средстава која Дирекција доноси ради исплате средстава
за пројектну документацију наведена је позиција из Програма управљања водама која се
не односи на финасирање ових послова , и то
- за четири решења на основу којих је извршена исплата износа од 16.066 хиљада
динара у којима је наведено да ће се исплата извршити са позиције 4.7. (не постоји у
програму) уместо позиције 4.9.
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
„Службени гласник РС“, бр. 24/14, 76/14, 86/14 и 129/14
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„Службени гласник РС“, бр. 12/13, 56/13, 72/13 и 106/13
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- за осам решења на основу којих је извршена исплата износа од 59.997 хиљада
динара у којима је наведено да ће се исплата извршити са позиције 4.8. уместо позиције
4.9.
- за решења бр. 401-00-224/1//2014-07 од 01.08.2014. године и 401-00-224/1//201407 од 24.07.2014. године на основу којих је извршена исплата износа од 7.527 хиљада
динара у којима је наведено да ће се исплата извршити са позиције 5. уместо позиције 4.9.
Закључак
У решењу о одобравању исплате средстава на име финансирања пројектне
документације наведена је позиција из Програма управљања водама која се не односи на
на финасирање ових послова.
Препорука
Препоручује се Републичкој дирекција за воде да у решењима наводи тачан број
позиције (тачке) из годишњег програма управљања водама са које се исплаћују средства за
финасирање послова од општег интереса.
7.3.

Земљиште - група 541000

Републичка дирекција за воде је из средстава Буџетског фонда за воде Републике
Србије са ове економске класификације извршила издатке у укупном износу од 22.916
хиљада динара који се односе на реализацију Програма 109 - тачка 1. Изградња
вишенаменских брана са акумулацијама, подтачка 2) којом је предвиђено да ће се из
средстава обезбеђених на економској класификацији 541 – Земљиште финансирати
исплата накнада за експроприсано земљиште за потребе изградње бране „Ровни“ Ваљево и
бране „Ариље“ – профил „Сврачково“.
Дирекција је у 2014. години је за набавку пољопривредног земљишта, извршила
пренос средстава, и то:
износ од 20.339 хиљада динара на име накнаде за експропријацију
земљишта ради изградње бране са акумулацијама „Ариље“ на профилу „Сврачково“
(експропријација земљишта у КО Тубравић - кп.бр. 139, 140, 141, 142, 150, 171, 172, 177/2,
177/3 и 191/1 и у КО Брезовице - кп. Бр 226/1 и 214/2 за КО Брезовице), и
износ од 2.576 хиљада динара накнаде за експропријацију земљишта ради
изградње бране са акумулацијама „Ровни“, Ваљево
У прилогу документације налази се Решење о одобрењу средстава, Захтеви за
креирање преузете обавезе, рачуни, записници Градске управе- Одељења за имовинске
послове и општу управу који је водио поступак експропријације, Захтеви за пренос
финансијских средстава, као и извештај овлашћеног лица у Дирекцији.
Закључак
Издаци на име финансирања накнаде за експроприсано земљиште правилно су
исказани.
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Годишњи финансијски извештај Буџетског фонда за воде Републике Србије за 2014. годину

Извод из Ивештаја о извршењу буџета Буџетског фонда за воде Републике Србије, за период од 01.01- 25.04.2014. године, у
делу који се односи на ревидиране економске класификације
у хиљадама динара
Ознака

Број

Износ

ОП

конта

планираних прихода и
примања

Опис

Износ остварених прихода и примања
Укупно
(од 6 до
11)

1

2

3

4

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

5001

5

Приходи из буџета

Републике
6

Аутономне

Општине

покрајине

града

7

8

ООСО

Из

Из

донација и
помоћи

осталих
извора

9

10

11

211.599

211.599

211.599

0

0

0

0

0

211.599

211.599

211.599

0

0

0

0

0

(5002 + 5106)
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
5002

700000

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 +
5103)

5103

790000

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)

211.599

211.599

211.599

0

0

0

0

0

5104

791000

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)

211.599

211.599

211.599

0

0

0

0

0

5105

791100

Приходи из буџета

211.599

211.599

211.599

211.599

211.599

211.599

0

0

0

0

0

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
5171
(5001 + 5131)
Ознака

Број

ОП

конта

Износ

Износ извршених расхода и издатака

одобрених апропријација

Укупно

Расходи и издаци на терет буџета

Из

Из

донација и
помоћи

осталих

Опис
(од 6 до
11)

1

2

3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 +

5172

4

5

Републике
6

Аутономне

Општине

покрајине

града

7

8

ООСО

извора
9

10

11

211.599

211.599

211.599

0

0

0

0

0

26.651

26.651

26.651

0

0

0

0

0

5341)
5173

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
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(5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 +
5324)
5196

420000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

15.200

15.200

15.200

0

0

0

0

0

15.200

15.200

15.200

0

0

0

0

0

15.200

15.200

15.200

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
5220

424000

5227

424900

Остале специјализоване услуге

5341

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)

184.948

184.948

184.948

0

0

0

0

0

5342

510000

ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 +
5360 + 5362)

182.486

182.486

182.486

0

0

0

0

0

5343

511000

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344
до 5347)

182.486

182.486

182.486

0

0

0

0

0

5345

511200

Изградња зграда и објеката

55.351

55.351

55.351

5346

511300

Капитално одржавање зграда и објеката

95.253

95.253

95.253

5347

511400

Пројектно планирање

31.882

31.882

31.882

5376

540000

ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)

2.462

2.462

2.462

0

0

0

0

0

5377

541000

ЗЕМЉИШТЕ (5378)

2.462

2.462

2.462

0

0

0

0

0

5378

541100

Земљиште

2.462

2.462

2.462

211.599

211.599

211.599

0

0

0

0

0

(од 5221 до 5227)

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
5435
(5172 + 5387)
Ознака

Број

ОП

конта

Остварени приходи и примања и расходи и издаци
Опис

1

2

3

Планирани приходи и
примања / расходи и издаци

4

Укупно
(од 6 до
11)

5

Из буџета
Републике
6

Аутономне

Општине

покрајине

града

7

8

ООСО

Из

Из

донација

осталих
извора

9

10

11

5436

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(5001)

211.599

211.599

211.599

0

0

0

0

0

5437

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)

211.599

211.599

211.599

0

0

0

0

0

5438

Вишак прихода и примања – буџетски суфицит
(5436 – 5437) > 0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Мањак прихода и примања – буџетски дефицит
(5437 – 5436) > 0

5439

0

0

0

0

0

0

0

0

ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 5444
5435) > 0
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 5445
5171) > 0

Извод из Ивештаја о извршењу буџета Буџетског фонда за воде, за период од 26.04 - 31.12.2014. године, у делу који се односи
на ревидиране економске класификације
У хиљадама динара
Ознака

Број

Износ

ОП

конта

планираних прихода и
примања

Опис

Износ остварених прихода и примања
Укупно
(од 6 до
11)

1

2

3
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

5001

4

5

Приходи из буџета

Републике
6

Аутономне

Општине

покрајине

града

7

8

ООСО

Из

Из

донација и
помоћи

осталих
извора

9

10

11

2.589.363

2.540.739

2.540.739

0

0

0

0

0

2.589.363

2.540.739

2.540.739

0

0

0

0

0

(5002 + 5106)
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
5002

700000

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 +

5103

790000

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)

2.589.363

2.540.739

2.540.739

0

0

0

0

0

5104

791000

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)

2.589.363

2.540.739

2.540.739

0

0

0

0

0

5105

791100

Приходи из буџета

2.589.363

2.540.739

2.540.739

2.589.363

2.540.739

2.540.739

0

0

0

0

0

5103)

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
5171
(5001 + 5131)
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Ознака

Број

ОП

конта

Износ

Износ извршених расхода и издатака

одобрених апропријација

Укупно

Расходи и издаци на терет буџета

Из

Из

донација и
помоћи

осталих

Опис
(од 6 до
11)

1

2

3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 +

5172

4

5

Републике
6

Аутономне

Општине

покрајине

града

7

8

ООСО

извора
9

10

11

2.589.363

2.540.739

2.540.739

0

0

0

0

0

97.076

73.229

73.229

0

0

0

0

0

82.087

58.285

58.285

0

0

0

0

0

82.087

58.285

58.285

0

0

0

0

0

82.087

58.285

58.285
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5341)
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
5173

400000

5196

420000

(5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 +
5324)
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
(5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

5220

424000

5227

424900

Остале специјализоване услуге

5341

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)

2.492.287

2.467.510

2.467.510

5342

510000

ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 +
5360 + 5362)

2.451.649

2.447.056

2.447.056

5343

511000

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344
до 5347)

2.451.649

2.447.056

2.447.056

5345

511200

Изградња зграда и објеката

480.000

479.456

479.456

5346

511300

Капитално одржавање зграда и објеката

1.758.649

1.755.036

1.755.036

5347

511400

Пројектно планирање

213.000

212.564

212.564

5376

540000

ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)

40.638

20.454

20.454

0

0

0

0

0

5377

541000

ЗЕМЉИШТЕ (5378)

40.638

20.454

20.454

0

0

0

0

0

5378

541100

Земљиште

40.638

20.454

20.454

2.589.363

2.540.739

2.540.739

0

0

0

0

0

(од 5221 до 5227)

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
5435
(5172 + 5387)
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Ознака

Број

ОП

конта

Остварени приходи и примања и расходи и издаци
Опис

1

2

3

Планирани приходи и
примања / расходи и издаци

4

Укупно
(од 6 до
11)

Из буџета
Републике

5

6

Аутономне

Општине

покрајине

града

7

8

ООСО

Из

Из

донација

осталих
извора

9

10

11

5436

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(5001)

2.589.363

2.540.739

2.540.739

0

0

0

0

0

5437

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)

2.589.363

2.540.739

2.540.739

0

0

0

0

0

5438

Вишак прихода и примања – буџетски суфицит
(5436 – 5437) > 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5439

Мањак прихода и примања – буџетски дефицит
(5437 – 5436) > 0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 5444
5435) > 0
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 5445
5171) > 0
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