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Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања
Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за ветерину за 2015. годину

ИЗВЕШТАЈ
ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Министарства
пољопривреде и заштите животне средине – Управе за ветерину
Извршили смо ревизију делова извештаја о извршењу буџета у периоду од 1.131.12.2015 године – образаца 5 Управе за ветерину који приказују финансијске
информације о расходима за субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама, дотације међународним организацијама и порезе, обавезне таксе, казне
и пенале и издацима за машине и опрему, а у оквиру ревизије Завршног рачуна буџета
Републике Србије за 2015. годину, у складу са Уставом Републике Србије1, Законом о
Државној ревизорској институцији2 и Законом о буџетском систему3.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство Управе за ветерину је одговорно за припрему и презентовање
финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о
буџетском рачуноводству4, Правилником о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника
средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова5 и
Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски
систем6.
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 финансијских извештаја Управе за ветерину за 2015 годину. Ревизију смо
спровели у складу са Законом о Државној ревизорској институцији, Пословником
Државне ревизорске институције7 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 извештаји не садрже 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 и процену ризика од материјално
значајних погрешних исказивања у финансијским извештајима, насталом 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
„Службени гласник РС“, број: 98/06
„Службени гласник РС“, број 101/05, 54/07 и 36/10
„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14 и 103/15
4
„Службени гласник РС“, број. 125/03 и 12/06
5
„Службени гласник РС“,број 18/15
6
„Службени гласник РС“, број 103/11, 10/12, 18/12...117/14, 128/14, 131/14, 32/15, 59/15, 63/15, 97/15 и 105/15
7
„Службени гласник РС“, број: 9/09
1
2
3
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политика и процена које је користило руководство, као и оцену опште презентације
финансијских извештаја.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући да пруже
основ за наше мишљење.
Мишљење о деловима финансијских извештаја
По нашем мишљењу, делови финансијских извештаја за 2015. годину
Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за ветерину
припремљени су по свим материјално значајним питањима, у складу са
применљивим оквиром финансијског извештавања у Републици Србији.
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2. Извештај о ревизији правилности пословања у оквиру ревизије делова
финансијских извештаја Министарства пољопривреде и заштите животне
средине – Управе за ветерину
Извршили смо ревизију правилности пословања Управе за ветерину за 2015.
годину која обухвата ревизију активности, финансијских трансакција и информација,
које су укључене у делове извештаја о извршењу буџета у периоду од 1.1-31.12.2015
године – образаца 5.
Одговорност руководства за правилност пословања
Поред одговорности за припрему и презентовање финансијских 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 деловима финансијских извештаја,
као што је наведено изнад, наша одговорност је и да изразимо мишљење о томе да ли
су активности, финансијске трансакције и информације, исказане у деловима
финансијских извештаја Управе за ветерину, 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.
Основ за изражавање мишљења са резервом за ревизију правилности
пословања
Управа за ветерину је преузела обавезе и извршила плаћање у износу од 2.050
хиљада динара за услуге регистрације возила и износ од 4.010 хиљада динара за
осигурање возила, без писаног уговора и без спроведеног поступка јавне набавке, што
није у складу са Законом о буџетском систему, а у вези примене Закона о јавним
набавкама.
Детаљнија објашњења у вези са Основом за изражавање мишљења са резервом о
правилности пословања садржана су у Прилогу I и Прилогу II, који су саставни део
овог извештаја.
Mишљење о правилности пословања
По нашем мишљењу, осим за питања наведена у Основу за изражавање
мишљења са резервом за ревизију правилности пословања, активности,
финансијске трансакције и информације приказане у деловима финансијских
извештаја Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за
ветерину за 2015. годину, по свим материјално значајним питањима, су у складу
са прописима који их уређују.
______________________________
Радослав Сретеновић
Генерални државни ревизор
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд
Београд 16. новембар 2016. године
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1. Резиме налаза у ревизији делова финансијских извештаја
У наведеним параграфима из Прилога II Напомене уз Извештај о ревизији утврђен је
следећи налаз:
ПРИОРИТЕТ 18 (висок)
У поступку ревизије нису утврђени налази првог приоритета.
ПРИОРИТЕТ 29 (средњи)
1) Управа за ветерину је износ од 4.010 хиљада динара више исказала на конту 482131
– Регистрација возила и за исти износ мање исказала конто 421512 – Осигурање возила, што
није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему и чланом 9. и 14. Правилника о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. (Напомена
6.1.1.3.1)
ПРИОРИТЕТ 310 (низак)
У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета.
2. Резиме датих препорука у ревизији финансијских извештаја
Приоритет дате препоруке је одређен према следећем:
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
1) Препоручује се Управи за ветерину да пословне промене евидентира на
одговарајућим економским класификацијама у складу са чланом 29. Закона о буџетском
систему и чланом 9. и 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном
плану за буџетски систем. (Напомена 6.1.1.3.1 - Препорука број 6)

ПРИОРИТЕТ 1 – грешке, неправилности и погрешна исказивања која указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или
неправилних плаћања или постоји ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми попут ових захтевају да руководство одмах реагује.
9
ПРИОРИТЕТ 2 – грешке, неправилности и погрешна исказивања које утичу на финансијске извештаје када не постоји непосредни
ризик од губитка итд, али у сваком случају захтевају већу пажњу руководства. Овим проблемима се треба позабавити пре припремања
наредног сета финансијских извештаја.
10
ПРИОРИТЕТ 3 - грешке, неправилности и погрешна исказивања која захтевају отклањање и након рока за припремање наредног сета
финансијских извештаја.
8
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3. Резиме налаза у ревизији правилности пословања
У наведеним параграфима из Прилога II Напомене уз Извештај о ревизији утврђени су
следећи налази:
ПРИОРИТЕТ 1 (висок)
1) У уговорима које је Управа за ветерину закључила са Научно/Специјалистичким
институтима нису дефинисани износи средстава за сваку појединачну уговорену активност,
већ је уговорен укупан износ средстава који се преноси институтима. Такође, није уговорен
начин правдања додељених средстава и повраћај неутрошених средстава. (Напомена
6.1.1.1.1)
2) Управа за ветерину је преузела обавезе и извршила плаћање у износу од 2.050
хиљада динара за услуге регистрације возила и износ од 4.010 хиљада динара за осигурање
возила, без писаног уговора и без спроведеног поступка јавне набавке, што није у складу са
чланом 56. Закона о буџетском систему, а у вези примене члана 7. Закона о јавним
набавкама. (Напомена 6.1.1.3.1)
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
3) Управа за ветерину није сачинила интерни акт којим се уређује организација
рачуноводственог система, интерни рачуноводствени контролни поступци и није одредила
лица одговорна за законитост, исправност, састављање, кретање рачуноводствених исправа
и рокове за њихово достављање, како је прописано чланом 16. Уредбе о буџетском
рачуноводству. (Напомена 3)
4) Управа за ветерину није доставила Годишњи извештај о систему финансијског
управљања и контроле за 2015. годину Министарству финансија - Централној јединици за
хармонизацију, у складу са чланом 13. Правилника о заједничким критеријумима и
стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског
управљања и контроле у јавном сектору. (Напомена 4.1)
5) Управа за ветерину није у потпуности нормативно уредила успостављање
финансијског управљања и контроле за извршавање расхода и издатака за ревидиране
економске класификације и није сачинила описе и мапе пословних процеса, како је
прописано Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном
сектору и чланом 81. Закона о буџетском систему. (Напомена 4.1)
ПРИОРИТЕТ 3 (низак)
У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета.
4. Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања
Приоритет датих препорука је одређен према следећем:
ПРИОРИТЕТ 1 (висок)
1) Препоручује се Управи за ветерину да приликом закључивања Уговора са
Научно/Специјалистичким институтима, одреди износе средстава за сваку уговорену
активност, уреди повраћај неутрошених средстава и пропише једнообразну форму
извештавања. (Напомена 6.1.1.1 - Препорука број 4)
2) Препоручује се Управи за ветерину да за регистрацију возила и осигурање возила
спроводи поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама. (Напомена
6.1.1.3.1 - Препорука број 5)
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ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
3) Препоручује се Управи за ветерину да покрене иницијативу да Министарство у
чијем је саставу, донесе акт, којим ће уредити организацију рачуноводсвеног система,
интерне рачуноводствене контролне поступке и одреди лица одговорна за законитост,
исправност, састављање и кретање рачуноводствених исправа Управе, у складу са чланом
16. Уредбе о буџетском рачуноводству. (Напомена 3 - Препорука број 1)
4) Препоручује су Управи за ветерину да доставља Годишњи извештај о систему
финансијског управљања и контроле за 2015. годину Министарству финансија - Централној
јединици за хармонизацију, како је прописано чланом 13. Правилника о заједничким
критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему
финансијског управљања и контроле у јавном сектору. (Напомена 4.1 - Препорука број 2)
5) Препоручује се Управи за ветерину 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 за извршавање расхода и издатака за
ревидиране економске класификације, као и да сачини опис и мапе пословних процеса у
складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном
сектору и чланом 81. Закона о буџетском систему. (Напомена 4.1 - Препорука број 3)
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5. Захтев за достављање одазивног извештаја
Управа за ветерину је, на основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској
институцији, дужан да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о
отклањању откривених неправилности (одазивни извештај) у року од 90 дана, почев од
наредног дана од дана уручења овог извештаја.
Одазивни извештај мора да садржи:
1) навођење ревизије, на коју се он односи;
2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом;
3) приказивање мера исправљања.
Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио
неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене
неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора
поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе.
Управа за ветерину је обавезна да у одазивном извештају искаже мере исправљања по
основу откривених неправилности односно свих налаза датих у Извештају о ревизији делова
финансијских извештаја и правилности пословања, као и да поступи по датим препорукама.
На основу члана 40. став 2. Закона о Државној ревизорској институцији одазивни
извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица
субјекта ревизије.
Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј.
провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта
ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера
веродостојности одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере
исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће.
Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако
субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у
прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта
ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка.
Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности
отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг
пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се
да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна
ревизорска институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40. ст. 7. до 13.
Закона о Државној ревизорској институцији.
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1. Основни подаци о субјекту ревизије
Субјект ревизије је Управа за ветерину (у даљем тексту: Управа), СИВ 3,
Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд, матични број 17855140 и порески
идентификациони број 108508191. Одговорно лице Управе је директор. Управа је орган у
саставу Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
1.1. Делокруг субјекта ревизије
Делокруг Управе утврђен је чланом 5. Закона о министарствима11.
Управа за ветерину, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе
на: здравствену заштиту животиња; ветеринарску и санитарну контролу у производњи и у
унутрашњем и спољном промету животиња, производа, сировина и отпадака животињског
порекла, семена за вештачко осемењивање, оплођених јајних ћелија за оплођавање
животиња, ембриона и других организама и предмета којима се може пренети заразна
болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње; регистрацију и
контролу рада објеката за производњу намирница животињског порекла (кланице, млекаре
и др.); контролу објеката за производњу хране за животиње и нешкодљиво уклањање
лешева и отпадака животињског порекла, као и објеката за њихову прераду; контролу
производње и унутрашњи и спољни промет лекова и биолошких средстава за употребу у
ветерини, као и друге послове одређене законом.
Послови из надлежности Управе вршени су у складу са чланом 5. Закона о
министарствима, Законом о ветеринарству12, Законом о добробити животиња13, Законом о
безбедности хране14 и другим прописима из области пољопривреде и заштите животне
средине, у периоду од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године.
1.2. Организација субјекта ревизије
Организација Управе као органа у саставу Министарства, уређена је Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству пољопривреде и
заштите животне средине, бр. 110-00-78/2014-09, од 20.08.2014. године.
Правилником је уређена организациона структура, утврђене су унутрашње
организационе јединице (сектори, одељења, одсеци и групе), њихов делокруг и међусобни
однос; руковођење унутрашњим јединицама; овлашћења и одговорности руководилаца
унутрашњих јединица; начин сарадње са другим органима и организацијама, одређена су
радна места, називи и описи послова радних места и звања, односно врсте, услови и
компетентност за распоређивање на свако радно место.

„Службени гласник РС“, број: 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15 – др.закон
„Службени гласник РС“ бр. 91/05, 30/10 и 93/12
13
„Службени гласник РС“ број: 41/09
14
„Службени гласник РС“ број: 41/09
11
12
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Организациона структура Управе за ветерину
Одсек за епизоотиологију
Одељење за здравствену заштиту,
добробит и следљивост животиња

Одсек за регистрацију
ветеринарских организација и
ветеринарске услуге
Одељење за ветеринарско јавно
здравство

Управа за
ветерину

Одељење за међународни промет
и сертификацију

Група за добробит животиња
Група за обележавање и следљивост животиња
Одсек за регистрацију и одобравање објеката за производњу и
промет хране и развој и успостављање система безбедности хране
животињског порекла
Одсек за регистрацију и одобравање објеката за производњу и
промет хране за животиње и развој, успостављање и одржавање
система за управљање споредним производима
Одсек за међународни промет
Група за сертификацију и усклађивање ветеринарско-санитарних
мера
Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и
добробит животиња
Група ветеринарске инспекције за контролу производње и
промета лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини,
хране за животиње и медициниране хране за животиње

Одељење ветеринарске
инспекције
Одсек за финансијскоматеријалне послове
Одсек за правне и опште послове

Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и
квалитета хране и споредних производа животињског порекла
који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету
Група ветеринарске инспекције у извозним објектима
Одсеци ветеринарске инспекције

Одељење граничне ветеринарске
инспекције

Одсеци и групе граничне ветеринарске инспекције

1.3. Одговорна лица субјекта ревизије
Одговорност функционера директног корисника буџетских средстава утврђена је
чланом 71. став 1. и 2. Закона о буџетском систему, 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.
Подела одговорности између наредбодавца и рачунополагача прописана је чланом 72.
Закона о буџетском систему.
За тачност података приказаних у финансијским извештајима одговоран је Директор
Управе, односно ВД директора Управе.
У току 2015. године одговорна лица Управе су били:
1) Директор Управе постављен Решењем о постављењу директора Управе за
ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 24 број:11911206/2013 од 25.12.2013. године, разрешен Решењем о разрешењу директора Управе за
ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 24 број: 119-2796/2015
од 19.3.2015. године, потом постављен за вршиоца дужности директора Управе Решењима
Владе о постављању вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине 24 Број: 119-2798/2015 од 19.3.2015. године, на
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шест месеци; 24 број 119-9389/2015 од 10.9.2015. године на три месеца (Решење о
разрешењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине 24 број: 119-12574/2015 од 1.12.2015. године) и
2) Вршилац дужности директора Управе постављен Решењем Владе о постављању
вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде и заштите
животне средине 24 Број: 119-12575/2015 од 1.12.2015. године на шест месеци (Решење о
разрешењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине 24 број: 119-5741/2016 од 24.6.2016. године).
2. Критеријуми за ревизију правилности пословања
Ревизија правилности пословања према Закону о Државној ревизорској институцији је
испитивање финансијских трансакција и одлука у вези са примањима и издацима, ради
утврђивања да ли су односне трансакције извршене у складу са законом, другим прописима,
датим овлашћењима и за планиране сврхе. Прописи који су коришћени, у ревизији
правилности пословања, као извори критеријума су:
1) Закон о буџетском систему;
2) Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину;
3) Закон о Министарствима;
4) Закон о ветеринарству
5) Закон о добробити животиња;
6) Закон о безбедности хране;
7) Закон о лековима и медицинским средствима;
8) Закон о јавним набавкама;
9) Закон о државној управи;
10) Уредба о буџетском рачуноводству;
11) Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и
методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору;
12) Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем;
13) Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног
осигурања и буџетских фондова;
14) Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном
сектору;
15) Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2015.
годину;
16) Правилник о измени Правилника о утврђивању Програма мера здравствене
заштите животиња у 2015. години;
17) Правилник о утврђивању Програма систематског праћења резидуа
фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа
животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње.
3. Рачуноводствени систем
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине број 110-00-78/2014-09 од 20.8.2014. године у
Управи је формиран Одсек за финансијско - материјалне послове, који обавља послове:
припремање предлога буџета; контроле исправности, потпуности и тачности приспеле
документације на плаћање; контирања и књижења свих пословних промена везаних за
материјално-финансијско пословање Управе; израде кварталних и годишњих извештаја о
извршењу буџета; вршења процене прихода по врстама и праћење реализације истих;
припреме предлога годишњег Плана јавних набавки у складу са Финансијским планом и
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спровођење поступака јавних набавки; праћења реализације програма расподеле и
коришћење средстава субвенција у области ветерине; израде месечних и годишњих планова
набавке и дистрибуције потрошног материјала; припреме поступка пописа и евиденције
имовине Управе и друге послове.
Буџетско књиговодство се води по систему двојног књиговодства, хронолошки и
уредно на субаналитичким (шестоцифреним) контима прописаним Правилником о
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Вођење
буџетског рачуноводства заснива се на примени готовинске основе. Буџетско
рачуноводство је организовано на начин да обезбеђује податке о утврђеним приходима и
примањима, расходима и издацима, податке о стању и кретању имовине и обавеза и
утврђеном резултату пословања, затим податке за састављање годишњег и периодичних
финансијских извештаја и израду других извештаја по потреби. Финансијски извештаји
припремају се на принципима готовинске основе, у складу са Међународним
рачуноводственим стандардима за јавни сектор.
Управа води помоћне књиге и евиденције купаца, добављача, основних средстава,
плата, извршених исплата, остварених прилива, затим интерне евиденције о расподели,
коришћењу и реализацији средстава субвенција у области ветерине, помоћне евиденције о
утрошку мобилне телефоније и прекорачењу дозвољеног лимита од стране запослених,
помоћне евиденције о коришћењу службених аутомобила и евиденције о службеним
путовањима запослених у земљи и иностранство. Подаци у помоћним књигама у делу
економских класификација које смо ревидирали слажу се са исказаним подацима у Главној
књизи која се води код Министарства финансија - Управе за трезор.
Пословне књиге у Управи воде се у електронском облику, коришћењем
специјализованог рачуноводственог софтвера ("Next Biz"- софтвер предузећа "Битимпекс"
Београд) који обезбеђује очување података о свим прокњиженим трансакцијама, омогућава
функционисање система интерних рачуноводствених контрола и онемогућава неовлашћено
брисање прокњижених пословних промена. Све помоћне евиденције (ликвидатура, главна
књига, обрачун зарада, основна средства, кадровска евиденција и остале помоћне књиге) се
налазе у јединственој бази података и међусобно су интегрисане у једном софтверском
пакету, са аутоматским књижењем у финансијском књиговодству. Књиговодствени програм
омогућује разне врсте прегледа и извештаја по типу докумената/врсти, месту трошка,
партнеру са тачно опредељеном шифром. Такође, Управа користи и апликацију за
аутоматску обраду података – ФМИС за извршење расхода и издатака, која се води у
Министарству финансија – Управи за трезор. Дневно се врши ажурирање насталих промена
(уплата и исплата) из система ФМИС.
На основу упитника - Проценитеља ИТ сложености - информациони систем Управе је
оцењен као сложен. Управа води Централну базу животиња на територији Републике
Србије која садржи податке: о свим обележеним говедима и кретању истих, о обележеним
овцама, козама, свињама, псима, мачкама, пчелињим друштвима и другим животињама, о
здравственом стању животиња, вакцинацији и пријављеним заразним болестима животиња,
о држаоцима животиња и регистрованим ветеринарским субјектима и остало. Подаци
Управе су на располагању корисницима из других делова Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, ветеринарским организацијама и научно-специјалистичким
ветеринарским институтима. Услед установљене сложености ИТ система Управе, утврђено
је да није потребна помоћ стручне ИТ ревизије, из разлога што је оцењено да је вероватноћа
појављивања материјално значајних погрешних исказивања и неправилности ниска и не
зависи од функционисања ИТ система.
Чланом 16. став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству 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.
У објашњењу одговорног лица Управе наведено је да Управа нема акт о
рачуноводству и рачуноводственим политикама (допис број 400-5-2/2016-05/2 од 20.7.2016.
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године). Послови се извршавају у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, у
коме су дефинисани опис послова, задатака и одговорности за свако радно место Управе. За
састављање и исправност рачуноводствене исправе, књижење пословних промена и
извештавање одговорни су државни службеници на основу решења о заснивању радног
односа. Управа сва плаћања извршава преко рачуна извршења буџета.
Налаз
Управа није сачинила интерни акт којим се уређује организација рачуноводственог
система, интерни рачуноводствени контролни поступци и није одредила лица одговорна за
законитост, исправност, састављање, кретање рачуноводствених исправа и рокове за
њихово достављање, како је прописано чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству.
Ризик
Ако Управа не сачини интерни акт којим се уређује организација рачуноводственог
система, интерни рачуноводствени контролни поступци и не одреди лица одговорна за
законитост, исправност, састављање, кретање рачуноводствених исправа и рокове за
њихово достављање, могу се угрозити предвиђени циљеви у вези са извршењем донетог
буџета и планираних активности.
Препорука број 1:
Препоручује се Управи да покрене иницијативу да Министарство у чијем је саставу,
донесе акт, којим ће уредити организацију рачуноводсвеног система, интерне
рачуноводствене контролне поступке и одреди лица одговорна за законитост, исправност,
састављање и кретање рачуноводствених исправа Управе, у складу са чланом 16. Уредбе о
буџетском рачуноводству.
4. Интерна финансијска контрола
Законом о буџетском систему је дефинисано да интерна финансијска контрола у
јавном сектору обухвата:
1) финансијско управљање и контролу код корисника јавних средстава;
2) интерну ревизију код корисника јавних средстава и
3) хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне
ревизије коју обавља Министарство финансија - Централна јединица за хармонизацију.
4.1.Финансијско управљање и контрола
Управа је обављање стручних и административних послова који су у њеној
надлежности вршила на основу примене: Закона о буџету Републике Србије за 2015.
годину15, Закона о ветеринарству, Закон о добробити животиња, Закон о безбедности хране,
Закон о лековима и медицинским средствима16, Закон о јавним набавкама17 и других закона.
Такође Управа је примењивала и правилнике и друга подзаконска аката којима су
дефинисани послови, услови и мере које се односе на: спровођењe здравствене заштите
животиња; идентификацију животиња; заштиту доборобити животиња; хигијену хране;
квалитет хране; програм реализације систематског праћења резидуа фармаколошких,
хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла,
хране животињског порекла и хране за животиње; клиничка испитивања и промет лекова и
медицинских средстава; хигијену и квалитет хране за животиње; вођење регистра правних
лица који обављају ветеринарску делатност; међународну сертификацију и контролу на
граници и споредне производе животињског порекала.
„Службени гласник РС“ број 142/14 и 94/15
„Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12
17
„Службени гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15
15
16
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Програм мера здравствене заштите животиња се у складу са Законом о ветеринарству
доноси на годишњем нивоу. Правилником о утврђивању Програма мера здравствене
заштите животиња за 2015. годину број 110-00-00025/2015-09 од 27.3.2015. године18 (у
даљем тексту: Програм мера) уређују се мере спречавања појаве, раног откривања, ширења,
праћења, сузбијања и искорењивања заразних болести и обезбеђивања система
обележавања, регистрације, као и следљивости животиња. Управа је сачинила Инструкцију
о начину спровођења послова Програма мера здравствене заштите животиња за 2015.
годину број 323-02-3274/2015-05 од 9.4.2015. године и Упутство о поступку и начину
попуњавања извештаја и фактура број 323-07-3576/2015-05 од 27.7.2015. године за
уступљене послове ветринарским субјектима у вези спровођења Програма мера.
У Управи је, у складу 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 образовано Одељење ветеринарске инспекције које обавља послове
ветеринарско-санитарне контроле и спроводи надзор, инспекцију, мониторинг, узорковање
и проверу примене закона и других прописа који се односе на здравствену заштиту
животиња и безбедност хране животињског порекла. У Одељењу ветеринарске инспекције
образоване су 4 уже унутрашње јединице у седишту Управе и 26 јединица (одсека)
ветеринарске инспекције изван седишта Управе које су задужене за подручне јединице и
округе на територији Републике Србије. У Одељењу граничне ветеринарске инспекције
образовано је 7 ужих унутрашњих јединица (одсека/група) изван седишта Министарства.
Примена наведених аката, у оквиру економских класификација 451000 - Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 462000 – Дотације међународним
организацијама, 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали и 512000 – Машине и
опрема, извршена је кроз тестирање контрола следећих процеса:
- вршење административне контроле документације о испуњености уговорених
обавеза ветеринарских субјеката којима су поверени послови спровођења Програма мера
здравствене заштите животиња у 2015. години;
- 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 и
- процедуре за извршење и евидентирање буџетских расхода и издатака.
Наведеним актима је делимично уређено финансијско управљање и контрола, односно
подела одговорности, овлашћења и послова. За извршавање ревидираних расхода и издатака
нису успостављене процедуре пословних процеса, активности и одговорности у вези са
извршавањем истих. Одговорно лице Управе је у допису од 20.7.2016. године навело да не
постоје интерни акти и процедуре којима се уређује извршавање ревидираних расхода и
издатака.
Налаз
Управа није доставила Годишњи извештај о систему финансијског управљања и
контроле за 2015. годину Министарству финансија - Централној јединици за хармонизацију,
у складу са чланом 13. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за
успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и
контроле у јавном сектору.
Ризик
Несачињавањем и недостављањем Годишњег извештаја о систему финансијског
управљања и контроле, елементи система финансијског управљања и контроле неће бити
анализирани и ажурирани на годишњем нивоу.
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Препорука број 2:
Препоручује су Управи да доставља Годишњи извештај о систему финансијског
управљања и контроле за 2015. годину Министарству финансија - Централној јединици за
хармонизацију, како је прописано чланом 13. Правилника о заједничким критеријумима и
стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског
управљања и контроле у јавном сектору.
Налаз
Управа није у потпуности нормативно уредила успостављање финансијског
управљања и контроле за извршавање расхода и издатака за ревидиране економске
класификације и није сачинила описе и мапе пословних процеса, како је прописано
Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном
сектору и чланом 81. Закона о буџетском систему.
Ризик
Ако Управа нормативно не уреди успостављање финансијског управљања и контроле
за извршавање расхода и издатака за ревидиране економске класификације, могу се
угрозити предвиђени циљеви у вези са њиховим извршењем.
Препорука број 3:
Препоручује се Управи 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 за извршавање расхода и издатака за ревидиране
економске класификације, као и да сачини опис и мапе пословних процеса у складу са
Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном
сектору и чланом 81. Закона о буџетском систему.
4.2.Интерна ревизија
Интерна ревизија је успостављена на нивоу Министарства пољопривреде и заштите
животне средине у чијем је саставу Управа, која има укупно запослених 366 државних
службеника.
У току 2015. године Министарство пољопривреде и заштите животне средине,
обавило је једну ревизију код Управе. Предмет ревизије била је ревизија апликативних
система, које у обављању послова из своје надлежности, користи Управа за ветерину.
Интерна ревизија у Министарству пољопривреде и заштите животне средине у чијем
је саставу Управа, успостављена је у складу са важећим законским прописима.
5. Припрема и доношење финансијског плана
Директор Управе за ветерину је Одлуком од 23.1.2015. године усвојио Финансијски
план за 2015. годину који је усклађен са Законом о буџету Републике Србије за 2015.
годину. У 2015. години вршене су три измене финансијског плана, дана 30.1.2015. године,
1.9.2015. године и 23.12.2015. године.
У вези са реализацијом финансијског плана сачињена су четири Извештаја о извршењу
буџета за период 1.1-31.12.2015. године за сваку програмску активност.
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину у оквиру Раздела 23,
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Главе 23.2 - Управа за ветерину,
Функције 760 – Здравство некласификовано на другом месту, Програм 0105 – Ветерина и
безбедност хране животињског порекла, опредељена су средства у укупном износу од
2.904.124 хиљаде динара. Планиран је програмски буџет који се састоји од једног програма
и четири програмске активности/пројеката. Средства су обезбеђена из буџета Републике
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Србије у износу од 2.733.523 хиљада динара или 94% (извор 01) и финансијске помоћи ЕУ у
износу од 170.601 хиљаде динара (извор 56).
У току 2015. године донета су два Решења о употреби средстава текуће буџетске
резерве и то:
1) Решење 05 број 401-1912/2015 од 24.2.2015. године којим се средства текуће буџетске
резерве у износу од 5.000 хиљада динара одобравају Управи ради реализације Закључка
Владе 05 број 401-1011/2015 од 31. јануара 2015. године и исплате Ветеринарској установи
за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског
порекла "Напредак" Ћуприја, и
2) Решење 05 број 401-12433/2015 од 22.11.2015. године на основу којег се средства текуће
буџетске резерве у износу од 9.608 хиљада динара одобравају Управи, ради обезбеђивања
недостајућих средстава потребних за исплату плата, додатака и наканада запослених и
припадајућих социјалних доприноса на терет послодавца за месец октобар и новембар 2015.
године.
Решењем о преусмеравању апропријација утврђених Законом о буџету Републике
Србије за 2015. годину 03 број 401-00-1884/2015 од 14.8.2015. године извршено је
преусмеравање средстава са Раздела 23 – Министарство пољопривреде и заштите животне
средине, Главе 23.2 – Управе за ветрину, Програма 0105 – Ветерина и безбедност хране
животињског порекла, конта 421 – Стални трошкови у укупном износу 1.000 хиљаде динара
на економску класификацију 414 – Социјална давања запосленима ради обезбеђивања
недостајућих средстава за исплату солидарне помоћи у случају болести и смрти запосленог
или члана породице.
Реализација финансијског плана по програмским активностима
Табела број 1
у хиљадама динара
Програм.
Програм
активност
0001
0002
0105

0003
4002

Назив

Извор

Заштита здравља животиња
Безбедност хране животињског порекла
Управљање и надзор у области ветеринарства
и безбедности хране животињског порекла

01
01

ИПА - Пољопривреда и рурални развој

01
56

Закон о
буџету РС за
2015. годину
2.028.777
70.836

Текућа
буџетска
резерва
5.000

Располо
жива
средства
2.033.777
70.836

Реализована
средства
(Образац 5)
2.033.775
70.836

Неискор
ишћена
средства
2
0

537.994
95.916
170.601
2.904.124

9.608

547.602
95.916
170.601
2.918.732

509.347
58.833
88.072
2.760.863

38.255
37.083
82.529
157.869

01

Укупно за 451

14.608

Управа је реализовала укупно 95% обезбеђених средстава из буџета и финансијске
помоћи ЕУ, односно 2.760.863 хиљада динара.
6. Финансијски извештаји
Управа је сачинила Годишњи финансијски извештај за 2015. годину, у складу са
Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног
осигурања и буџетских фондова, на прописаним обрасцима:
1) Биланс стања у периоду 1.1-31.12.2015. године - Образац 1;
2) Извештаје о извршењу буџета у периоду 1.1-31.12.2015.године - Обрасце 5, за
четири програмске активности (0105/0001 – Заштита здравља животиња, 0105/0002 –
Безбедност хране животињског порекла, 0105/0003 – Управљање и надзор у области
ветеринарства и безбедности хране животињског порекла, 0105/4002- ИПА 2013 –
Пољопривреда и рурални развој). Годишњи финансијски извештај за 2015. годину, Управа
је доставила Министарству финансија - Управи за трезор дана 29.3.2016. године.
6.1. Извештај о извршењу буџета – образац 5
Избор делова финансијских извештаја који су ревидирани, извршен је у складу са
критеријумима које је Државна ревизорска институција усвојила, а који су засновани на
ревизорском просуђивању, укључујући ризике да се може изразити неодговарајуће
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мишљење у случајевима када финансијски извештаји садрже материјално значајне
погрешне исказе.
6.1.1. Текући расходи – конто 400000
Укупни текући расходи Управе у 2015. години исказани по програму и програмским
активностима/пројектима износе 2.758.889 хиљада динара, од чега се износ од 2.251.516
хиљада динара, односно 82% текућих расхода односи на субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама.
Упоредни преглед средства одобрених Законом о буџету за 2015. годину и извршених расхода и издатака који
су предмет ревизије – по програму и програмским активностима/пројектима

Табела број 2
Програм/
Функција/
Пројекат

Опис
Ветерина и безбедност хране
животињског порекла
Здравство некласификовано на
другом месту
Заштита здравља животиња
Безбедност хране животињског
порекла
Управљање и надзор у области
ветеринарства и безбедности
хране животињског порекла
ИПА 2013 - Пољопривреда и
рурални развој
Укупно

0105
760
0001
0002
0003
4002

у хиљадама динара
Извршење на ревидираним контима
Укупно
Конто
Конто
Конто
Конто
извршење за
462100 482100 482200 512200
ревидирана
конта

Закон о
буџету
за 2015.
годину

Укупно
извршење

2.904.124

2.760.863

2.251.516

3.589

6.284

3

1.974

2.263.366

2.904.124

2.760.863

2.251.516

3.589

6.284

3

1.974

2.263.366

2.028.777

2.033.775

2.033.775

0

0

0

0

2.033.775

70.836

70.836

70.836

0

0

0

0

70.836

537.994

509.347

0

3.589

6.284

3

1.974

11.850

266.517

146.905

146.905

0

0

0

0

146.905

2.904.124

2.760.863

2.251.516

3.589

6.284

3

1.974

2.263.366

Конто
451100

6.1.1.1. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама –
конто 451000
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину у Разделу 23 - Министарство
пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.2 - Управа за ветерину, Програм 0105 –
Ветерина и безбедност хране животињског порекла, планирана су средства на позицији
451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у укупном
износу 2.301.530 хиљада динара. Распоред и коришћење средстава са апропријације 451000
– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, вршиће се у складу са
посебним актом Владе.
6.1.1.1.1. Текуће субвенције
организацијама - 451100

јавним

нефинансијским

предузећима

и

Управа је исказала расходе за Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама конто – 451100 у износу од 2.251.516 хиљада динара.
Планирани и извршени расходи за субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама по програмским активностима
Табела број 3
Р.б

Ознака

1
2

0105/0001
0105/0002

Заштита здравља животиња
Безбедност хране животињског порекла

Програмске активности

3

0105/4002

ИПА 2013 - Пољопривреда и рурални развој
Укупно

Извор
01
01
01
56

Закон о буџету РС
за 2015.
2.028.777
70.836
89.741
112.176
2.301.530

у хиљадама динара
Текућа буџетска
Расположиво
Извршено
резерва
5.000
2.033.777
2.033.775
70.836
70.836
89.741
58.833
112.176
88.072
5.000
2.306.530
2.251.516
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Закључком Владе 05 Број: 401-5449/2015 од 21.5.2015. године усвојен је Програм
распореда и коришћења средстава субвенције у области ветерине за 2015. годину.
Програмом су дефинисане програмске активности које ће се финансирати из средстава
буџета и финансијске помоћи ЕУ на следећи начин:
Програм распореда и коришћења средстава субвенције у области ветерине за 2015. годину
Табела број 4
у хиљадама динара
Р.б

1

2
3

Ознака

0105/0001

0105/0002
0105/4002

Назив
Заштита здравља животиња
а) Спречавање и појаве и ширења заразне болести
животиња
б) Сузбијање заразне болести животиња
Безбедност хране животињског порекла
ИПА 2013 - Пољопривреда и рурални развој
Укупно (1+2+3)

Програм распореда коришћења средстава
субвенција у области ветерине за 2015. годину
Неизмирене
Расположиви
Укупно
обавезе из
износ у 2015.
2014. године
години
2.028.777
398.016
1.630.761
1.968.777

380.338

1.588.439

60.000
70.836
201.917
2.301.530

17.678
4.377
0
402.393

42.322
66.459
201.917
1.899.137

Правилником о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2015.
годину број 110-00-00025/2015-09 од 27.3.2015. године утврђене су конкретне мере
здравствене заштите животиња, рокови, начин спровођења мера, субјекти који ће их
спроводити, извори и начин обезбеђивања и коришћења средстава и начин контроле
спровођења мера. У току 2015. године донет је Правилник о измени Правилника о
утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња у 2015. години19, због појаве
болести плавог језика у Републици Србији и другим граничним земљама у 2014. години.
Чланом 53. Закона о ветеринарству прописано је да се послови из Програма мера, који
су утврђени као послови од јавног интереса, уступају правним лицима и предузетницима,
путем конкурса који расписује Министарство надлежно за послове ветеринарства.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је дана 6.12.2013. године
расписало конкурс за уступање послова из Програма мера здравствене заштите животиња за
период 2014–2016. година, за следеће послове:
1) спровођење мера активног надзора здравственог стања животиња на газдинствима;
2) спровођење профилактичких мера;
3) узорковање материјала у циљу дијагностичких испитивања на заразне болести животиња
обавезних за пријављивање;
4) дијагностичка испитивања говеда на туберкулозу методом интракутане
туберкулинизације;
5) обележавање, регистрацијa и праћење кретања животиња, регистрација и евидентирање
газдинстава и уношење података о животињама и газдинствима у Централну базу;
6) издавање, продужење и пренос уверења о здравственом стању животиња;
7) спровођење мера за рано откривање заразних болести обавезних за пријављивање,
спречавање појаве, ширења, сузбијање и искорењивање заразних болести животиња.
Конкурс се односи на обављање послова из Програма мера здравствене заштите
животиња на територији свих општина у Републици Србији са припадајућим
епизоотиолошким јединицама.
Министарство је донело Одлуку о критеријумима за вредновање и начину бодовања
пријава правних лица и предузетника који учествују на конкурсу за уступање послова из
Програма мера за период 2014-2016. године (број 404-02-294/2/2013-05 од 6.12.2013.
године). Одлуком о избору правних лица за послове из Програма мера здравствене заштите
животиња за период од 2014-2016. године20 изабране су 293 ветеринарске станице које ће
вршити уступљене послове на територији Републике Србије у овом трогодишњем периоду.
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„Службени гласник РС“ број 86/2015

20

"Службени гласник РС" број 23/2014 и 116/2014
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Министарство је са изабраним ветеринарским станицама закључило Уговоре о
сарадњи на пословима програма мера за период од 2014. до 2016. године и издавању
уверења о здравственом стању животиња. Уговорима су дефинисани послови Програма
мера који се уступају одређеној ветеринарској станици, као и територија епизотиолошке
јединице са насељеним местима на којима ће ветеринарска станица искључиво обављати
додељене послове здравствене заштите животиња. Такође, уговорима је предвиђено да
Министарство преко надлежног ветеринарског института врши исплату накнада
ветеринарским станицама, у складу са важећим ценовником и Правилником о утврђивању
Програма мера здравствене заштите животиња. Надлежна ветеринарска инспекција врши
контролу спровођења послова Програма мера који се уступају ветеринарским станицама и о
томе редовно извештава Управу на месечном нивоу.
Чланом 164. Закона о ветеринарству дефинисано је да ће ветеринарски
специјалистички институти, основани Законом о здравственој заштити животиња21, до
доношења акта Владе о оснивању, наставити да раде као јавне службе. Ветеринарски
специјалистички институти су у оквиру својих надлежности задужени за контролу
пословања ветринарских станица које спроводе Програм мера.
Ветеринарски институти и ветеринарске станице
које спроводе Програм мера за 2015. годину
Табела број 5
Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назив института
ВСИ Зајечар
ВСИ Пожаревац
ВСИ Ниш
ВСИ Панчево
ВСИ Шабац
ВСИ Краљево
ВСИ Јагодина
ВСИ Суботица
ВСИ Зрењанин
ВСИ Сомбор
НИВС Београд
НИВ Нови Сад
Укупно

Број ветеринарских станица
7
21
32
18
35
55
27
16
17
13
17
35
293

Програм мера здравствене заштите животиња спроводи се преко 10 специјалистичких
ветеринарских института, 2 научна ветеринарска института и 293 ветеринарске станице.
Управа је донела Инструкцију о начину спровођења послова Програма мера
здравствене заштите животиња за 2015. годину број 323-02-3274/2015-05 од 9.4.2015.године
у којој су наведени уступљени послови ветеринарским службама и ветеринарским
институтима, план реализације програма мера и рокови, начин спровођења послова,
припрема извештаја и фактура.
Реализација Програма мера за здравствену заштиту животиња у 2015.години
Табела број 6
у хиљадама динара

Назив
1) Програмска активност 0001 - Заштита здравља животиња
1.1.Спречавање појаве и ширења заразних болести животиња
а) Услуге ветеринарских станица (вађење крви код животиња за потребе дијагностичких испитивања,
вакцинација животиња, уношење података у централну базу података)
б) Услуге ветеринаских научних и специјалистичких института - лабораторијско дијагностичка
испитивања
в) Мере спречавања појављивања, ширења, сузбијања и искорењивања заразних болести: дезинфекција,
дезинсекција, дератизација и еутаназија животиња и остало
г) Накнаде научним и специјалистичким институтима за обављање поверених послова здравствене
заштите животиња
д) Набавка вакцине против класичне куге свиња и против болести плавог језика
1.2. Сузбијање заразне болести животиња
21

Извршена
плаћања
2.033.775
1.972.552
1.218.639
236.617
20.817
160.481
335.998
61.223

"Службени гласник РС", бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96 и 25/00
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а) Надокнада штете власницима животиња које су убијене, прунудно заклане и уништене у циљу
сузбијања заразних болести животиња по наређеним мерама
б) Надокнада за уништење споредних производа животињског порекла у кафилеријама код наређених
мера
2) Програмска активност 0002 - Безбедност хране животињског порекла
а) Испитивање резидуа и штетних материја
3) Програмска активност 4002 - ИПА 2013 - Пољопривреда и рурални развој
УКУПНО (0001+0002+4002)

56.223
5.000
70.836
70.836
146.905
2.251.516

1) Програмска активност 0001 - Заштита здравља животиња
Расходи за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за
програмску активност 0001 - Заштита здравља животиња извршени су у укупном износу од
2.033.775 хиљада динара, од чега се износ од 1.972.552 хиљада динара односи на спроведене
мере спречавања појаве и ширења заразних болести животиња, а износ од 61.223 хиљада
динара на сузбијање заразних болести животиња.
У циљу спречавања појаве, ширења, сузбијања и искорењавања заразних болести
животиња и зооноза и обезбеђивања континуираног праћења кретања животиња, сва говеда,
свиње, овце, козе, коњи, пси, мачке и пчелиња друштва се обележавају и евидентирају у
Централној бази, као и газдинства на којима се налазе и узгајају наведене животиње.
Овлашћени обележивачи - ветеринарске станице/службе на основу података добијених у
току спровођења послова Програма мера здравствене заштите животиња за 2015. годину,
ажурурају податке у Централној бази, врше деактивацију газдинстава, односно подносе
захтеве за укидање улоге држаоца појединих врста животиња на којима се више не налазе
животиње. У Централној бази података врши се континуирано праћење и евидентирање
кретања говеда, као и евидентирање свиња, оваца и коза у складу са посебним прописима.
1.1. Спречавање појаве и ширења заразне болести животиња
Расходи за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама који се
односе на спроведене мере спречавања појаве и ширења заразних болести животиња износе
1.972.552 хиљада динара.
а) Услуге ветеринарских станица
Уговорима о сарадњи на пословима Програма мера за период од 2014. до 2016. године,
закљученим између Министарства и изабраних ветеринарских станица дефинисани су
послови здравствене заштите животиња које обављају ветеринарске станице.
Управа је за услуге ветеринaрских станица исплатила износ од 1.218.639 хиљада
динара, преко надлежних ветеринарских института.
Ветеринарске станице обављају послове у оквиру Програма мера које се односе на
дијагностичко испитивање говеда на туберкулозу, бруцелозу, ензоотску леукозу, уз
одређивање статуса слободних стада на наведене болести, као и дијагностичко испитивање
коза и оваца на бруцелозу. Говеда, овце и козе се једном годишње испитују на наведене
болести, вађењем крви код животиња, која се дијагностички испитује и анализира код
научних и специјалистичких ветеринарских института.
Такође, ветеринарске станице спроводе вакцинацију свиња против класичне куге
свиња и врше мониторинг ефикасности вакцинације. Од половине октобра 2015. године,
услед појаве болести плавог језика у Републици Србији, започета је и вакцинација
животиња против ове болести. Трошкови вакцинације за наведене врсте болести падају на
терет буџета Републике Србије.
Министарство је донело Упутство о поступку и начину попуњавања извештаја и
фактура и њиховог достављања Управи за обављене уступљене послове по Програму мера
здравствене заштите животиња за 2015. годину и послова по овлашћењу (број 323-073576/2015-05 од 27.7.2015. године). Упутством су прописани: Обрасци који се достављају
Научним/Специјалистичким институтима од стране ветеринарских субјеката; Обрасци који
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се достављају Регионалној ветеринарској инспекцији – шефу одсека од стране
ветеринарских субјеката; поступци локалне регионалне инспекције код пријема извештаја;
Обрасци које Ветеринарски Научни/Специјалистички институти прослеђују Управи за
ветерину ради коначног обрачуна, као и поступци када се извештаји не обрађују, јер нису
комплетни.
Управа је у току 2015. године актима број 110-00-00019/1/2015-05 од 6.4.2015. године
и број 110-00-00019/3/2015-05 од 27.10.2015. године, утврдила износ накнаде за спровођење
послова из програма мера здравствене заштите животиња које обављају ветеринарске
огранизације и службе, затим накнаде за послове које спроводе ветеринарски институти, као
и накнаде за послове на сузбијању заразних болести животиња по наложеним мерама. До
6.4.2015.године Министарство је примењивало ценовник услуга за спровођења послова из
програма мера здравствене заштите животиња у 2013. години који се финансирају из буџета
Републике Србије (број 338-00-18/2013-05 од 2.7.2013. године).
Ветеринарске станице сачињавају план свог рада на спровођењу мера здравствене
заштите животиња које достављају надлежној регионалној ветеринарској инспекцији и
надлежном институту. Ветеринарски научни/специјалистички институти обједињују
податке од ветеринарских станица који су у њиховој надлежности и достављају Управи за
ветерину резултате спроведених мера заштите здравља животиња из Програма мера на
месечном нивоу.
У табели која следи дат је приказ извршених исплата ветеринарским институтима за
послове превентивних мера заштите здравља животиња, као што су редовна вакцинација,
ревакцинација и вађење крви код животиња, које обављају ветеринарске станице на терену:
Табела број 7
Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назив института
ВСИ "ЗАЈЕЧАР" - Зајечар
ВСИ "ЗРЕЊАНИН" - Зрењанин
ВСИ "ЈАГОДИНА" - Јагодина
ВСИ "КРАЉЕВО" - Краљево
ВСИ "НИШ" - Ниш
ВСИ "ПАНЧЕВО" - Панчево
ВСИ "ПОЖАРЕВАЦ" - Пожаревац
ВСИ "СОМБОР" - Сомбор
ВСИ "СУБОТИЦА" - Суботица
ВСИ "ШАБАЦ" - Шабац
НИВ "НОВИ САД" - Нови Сад
НИВ СРБИЈЕ - Београд
Укупно

у хиљадама динара
Износ
39.038
80.324
81.861
278.600
100.398
33.849
65.819
96.214
64.269
175.072
156.444
46.749
1.218.639

Увидом у узорковану документацију утвдили смо да ветеринарски институти
достављају Управи на месечном нивоу: Збирни извештај о раду ветеринарских станица које
су у надлежности одређеног института, Фактурни извештај о спроведеним активностима
ветеринарских станица, Фактуру за извршене активности ветеринарских субјеката (рад на
терену) и Фактуру за извршене послове научних/специјалистичких института
(дијагностичка испитивања). Такође се достављају и обрасци: Анализа – појединачни
месечни извештај о спровођењу послова по програму мера здравствене заштите животиња
за ветеринарску станицу/службу (Образац 1), Анализа – појединачни месечни извештај о
спровођењу послова обележавања и регистрације кућних љубимаца за ветеринарску
амбуланту (Образац 2), Анализа – Збирни месечни извештај о спровођењу мера здравствене
заштите животиња за округ (Образац 3) који су оверени од стране одговорних лица и
ветеринарског инспектора.
Ветеринарски институти достављају Управи две фактуре: једну за послове вађења
крви код животиња, вакцинацију животиња, уносa података у централну базу од стране
ветеринарских станица и другу за дијагностичко испитивање од стране института.
На основу достављене документације, у Управи се врши контрола података у
извештајима и фактурама и сачињава се решење којим се одобрава исплата ветеринарским
научним/специјалистичким институтима за фактурисане послове. У прилогу решења налази
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се Спецификација ветеринарских станица са износима накнаде за извршене услуге на
основу којих ветеринарски научни/специјалистички институти врше исплате ветеринарским
станицама.
б) Услуге ветеринарских института – лабораторијско дијагностичка испитивања
Ветеринарски научно/специјалистички институти врше лабораторијско дијагностичка
испитивања узоркованог материјала на терену које су извршиле ветеринарске станице, а
понекад и сами институти.
Министарство је са ветеринарским научно/специјалистичким институтима закључило
уговоре чији је предмет уређење међусобних односа у поступку коришћења средстава у
2015. години, у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња, а које се односе
на послове обављања дијагностичких испитивања болести код говеда, оваца, коза и
превентивне мере вакцинације, као и унос података у Централну базу.
За дијагностичка испитивања ветеринарским научним/специјалистичким институтима
исплаћено је укупно 236.617 хиљада динара, за редована месечна дијагностичка испитивања
животиња на бруцелозу и ензоотску леукозу, затим дијагностичко лабораторијска
испитивања других болести код животиња (болест лудих крава, овчијег сврабежа, плавог
језика, беснила, побачаји код животиња, болест западног Нила и других нарочито опасних
болести – зооноза), лабороторијска испитивања узорака хране за животиње и остало.
На основу извршених анализа крви животиња, ветеринарски институти достављају
извештаје о дијагностичком испитивању говеда за свако газдинство понаособ и за сваку
животињу, без обзира на резултате испитивања. У прилогу рачуна за дијагностичко
испитивање, достављају се и фактурни извештаји за обављене послове по програму мера на
месечном нивоу.
Увидом у узорковану документацију утвдили смо да ветеринарски институти
достављају Управи рачун за извршене услуге дијагностичког испитивања и фактурни
извештаји за обављене послове по програму мера на месечном нивоу. У Управи се врши
контрола достављене документације и контрола података извршених дијагностичких
испитивања у односу на узорковани материјал и сачињава решење којим се одобрава
исплата.
в) Мере за спречавање појављивања, ширења, сузбијања
и искорењивања заразних болести
Закон о ветеринарству је прописао да мере раног откривања и дијагностике заразних
болести подразумевају: стални надзор здравственог стања животиња и утврђивање узрока
угинућа или обољења животиње, када се сумња да је узрок обољења или угинућа животиње
заразна болест. Такође је прописан поступак мера у случају постојања сумње на заразну
болест, који морају да предузму власници животиња и ветеринарски инспектори.
Код сумње на појаву нарочито опасних заразних болести, врши се хитно узорковање
материјала под надзором ветеринарског инспектора, ради слања на дијагностичка
испитивања. Члан 64. Закона о ветеринарству прописује које мере може наложити
Министарство, уколико се утврди присуство заразне болести на неком подручју или
газдинству.
Управа је ветеринарским институтима за спровођење наложених мера спречавања и
сузбијања заразних болести - дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију објеката извршила
исплату у износу од 20.817 хиљада динара на основу 79 решења којим се одобрава исплата.
Решењима Управе проглашавају се подручја која су заражена од одређене заразне
болести. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката у којима су се држале заражене
животиње врши се као једна од наложених мера од стране надлежног ветеринарског
инспектора. Овлашћене ветеринарске станице или институти спроводе наложене мере уз
надзор ветринарског инспектора и издају потврду о извршеној дезинфекцији, дезинсекцији и
дератизацији објеката, која је потписана од лица које спроводи меру и власника објекта.
27

Напомене уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања
Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за ветерину за 2015. годину

У прилогу фактуре за извршене услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације
објеката, доставља се Решење надлежног ветеринарског инспектора о проглашењу заразне
болести у одређеном газдинству са наложеним мерама сузбијања зарзане болести и Потврда
о спроведеним мерама у поступку сузбијања заразних болести. На основу контроле
наведених докумената сачињава се Решење којим се одобрава исплата рачуна.
г) Накнаде ветеринарским научним и специјалистичким институтима
Ветеринарским научним и специјалистичким институтима је за обављањe поверених
послова спровођења мера здравствене заштите на епизоотиолошком подручју за који су
надлежни исплаћен износ од 160.481 хиљада динара.
Накнаде ветеринарским научним и специјалистичким институтима
Табела број 8
у хиљадама динара
Р.б

Назив

1

ВСИ "ЗАЈЕЧАР"

2

ВСИ "ЗРЕЊАНИН"

3
4
5
6
7
8
9
10

ВСИ "ЈАГОДИНА"
ВСИ "КРАЉЕВО"
ВСИ "НИШ"
ВСИ "ПАНЧЕВО"
ВСИ "ПОЖАРЕВАЦ"
ВСИ "СОМБОР"
ВСИ "СУБОТИЦА"
ВСИ "ШАБАЦ"

11

НИВ "НОВИ САД"

12

НИВ СРБИЈЕ
Укупно

Број уговора
401-00-00996/2015-05
401-00-00991/2015-05,
401-00-00991/2015-05 Анекс 1
401-00-00995/2015-05
401-00-00997/2015-05
401-00-00998/2015-05
401-00-00992/2015-05
401-00-00994/2015-05
401-00-00990/2015-05
401-00-000989/2015-05
401-00-00993/2015-05
401-00-00988/2015-05,
401-00-00988/2015-05 Анекс 1
401-00-00987/2015-05

Износ
10.414
12.611
11.518
15.327
18.971
9.591
10.552
9.910
10.200
11.240
21.647
18.500
160.481

Управа је дефинисала критеријуме за доделу средстава ветеринарским институтима за
поверене послове здравствене заштите животиња у 2015. години (број 323-02-03122/2015-05
од 4.5.2015. године) и извршила распоред средстава ветеринарским институтима, на основу
бодовања института, у складу са утврђеним критеријумима и потребним средствима за рад
регионалних центара са урачунатом разликом исплаћених /утрошених средстава из
претходних година (број 323-02-03122/2015-05/2 од 22.5.2015. године). Дана 15.6.2015.
године извршена је измена и допуна распореда средстава за исплату ветеринарским
институтима (број 323-02-03155/2015-05/3), на основу које су сачињени анекси уговора.
Министарство је са ветринарским специјалистичким/научним институтима закључило
уговоре у којима се институти обавезују да обезбеде редовно обављање епизоотиолошких
послова и то да: по унапред утврђеном плану рада обилазе подручја које су у њиховој
надлежности и врше систематско праћење здравственог стања животиња; учествују у
откривању и праћењу заразних болести животиња; припремају стручна мишљења; врше
складиштење и дистрибуцију ветеринарских лекова, медицинских средстава за спровођење
вакцинације и дијагностичких испитивања; врше одржавање спремности референтних и
других лабораторија; учествују у међулабораторијским упоредним тестирањима; одржавају
спремност и предузимају мере у случају појаве нарочито опасних болести; врше едукацију
ветеринара, власника и држаоца животиња; обезбеде лиценце за лабораторијски
информациони систем и воде евиденције о опреми и средствима за искорењивање заразних
болести.
Тачка 8. члана 2. Уговора прописује обавезу Института да обезбеди редовну техничку
подршку, простор, потребну опрему, потрошни материјал за рад регионалних центара
надлежног округа и ангажује оператере на пословима уноса и ажурурања Централне базе,
одржавање комуникације и повезивања ветеринарске инспекције на регионалном и
локалном нивоу са Управом и надлежним институтом. Управа је сачинила допис број 32328
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службено/2015-05 од 25.5.2015. године којим је уредила начин финансирања рада
регионалних центара и оператера.
Институт се обавезује да достави извештај о испуњењу уговорних обавеза са
финансијским извештајем, најкасније до 31.1.2016. године, а за послове из чланa. 2 тачке 8.
Уговора најкасније до 15.4.2016 године.
У поступку ревизије извршили смо увид у извештаје о испуњењу уговорeних обавеза
за 5 института: ВСИ Краљево, ВСИ Собмор, НИВ Нови Сад, ВСИ Суботица и ВСИ Ниш. У
Годишњем извештају о раду институти су навели све активности које су предузели у циљу
спровођења мера здравствене заштите животиња на територији епизоотиолошког подручја
за који су надлежни. У финансијском извештају је приказана реализација средстава по
уговореним активностима. Специјалистички ветеринарски инситути су на различит начин
приказивали податке о утрошеним средствима.
Налаз:
У уговорима које је Управа за ветерину закључила са Научно/Специјалистичким
институтима нису дефинисани износи средстава за сваку појединачну уговорену активност,
већ је уговорен укупан износ средстава који се преноси институтима. Такође, није уговорен
начин правдања додељених средстава и повраћај неутрошених средстава.
Ризик:
Ако се уговором не дефинише износ средстава за сваку врсту уговорених активности и
не прецизира једнообразан начин извештавања о правдању додељених средстава, не пружа
се сигурност да ли се та средства користе за циљеве за која су додељена.
Препорука број 4:
Препоручује
се
Управи
да
приликом
закључивања
Уговора
са
Научно/Специјалистичким институтима, одреди износе средстава за сваку уговорену
активност, уреди повраћај неутрошених средстава и пропише једнообразну форму
извештавања.
д) Набавка вакцине и дијагностичког материјала
Управа је извршила набавку вакцина у укупном износу од 335.998 хиљада динара, од
чега се износ од 152.836 хиљада динара односи на набавку вакцина против класичне куге
свиње, а износ од 183.162 хиљада динара на набавку вакцина против болести плавог језика
животиња.
Набавка вакцина против класичне куге свиња
Набавка вакцина и исплата добављачу је извршена по основу три уговора и то:
уговору број 404-02-296/2013-05 од 17.12.2013. године износ од 1.587 хиљада динара,
уговору број 404-02-245/7/2014-05 од 28.11.2014. године износ од 60.500 хиљада динара и
уговору број 404-02-90/8/2015-05 од 1.4.2015.године износ од 90.750 хиљада динара.
Набавка 2015. година
Планом набавки за 2015. годину планирана је набавка вакцине против класичне куге
свиња под редним бројем 1.1.6. на конту 451141 - Текуће субвенције за пољопривреду,
процењене вредности 82.500 хиљада динара, односно 90.750 хиљада динара са ПДВ-ом.
Набавка вакцина се спроводи у складу са Програмом мера, а у циљу спречавања и ширења
заразне болести код свиња.
Управа је спровела отворени поступак набавке и са Ветеринарским заводом АД
Суботица закључила уговор о купопродаји вакцина против класичне куге свиња број 40402-90/8/2015-05 од 1.4.2015.године. Укупна вредност уговора је 82.500 хиљада динара без
ПДВ-а, односно 90.750 хиљада динара са ПДВ-ом, за испоруку 3 милиона вакцина против
класичне куге свиња. Испорука вакцина вршила се према налогу и датим диспозицијама
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Управе на адресе научних и специјалистичких института или Дирекције за националне
референтне лабораторије.
Ветринарски завод Суботице је у 2015. години испоручивао вакцине сукцесивно
Ветеринарским специјалистичким институтитима. Управа је у складу са Уговором
достављала диспозицију добављачу – Ветринарском заводу Суботица са количинама
вакцина које треба да испоручи институтима. Након испоруке вакцина и на основу
достављених фактура и отпремница о испорученим вакцинама, Управа је сачињавала
решење којим се одобрава исплата добављачу. У 2015. години Ветринарски завод Суботице
је на захтев Управе извршио испоруку 1.775 хиљада доза вакцина Дирекцији за националну
референтну лабораторију, одакле су периодично вршене испоруке институтима, што је
констатовано записником о преузимању вакцина.
У 2015. години је по основу закључених уговора из 2014. и 2015. године, извршена
испорука 5 милиона вакцина против класичне куге свиња. За плаћање по уговору из 2013.
године испорука вакцина извршена је у 2014. години. У Управи се води аналитичка
евиденција испоручених вакцина и прати извршавање уговорених обавеза.
Набавка вакцине против болести плавог језика животиња
Набавка вакцина и исплата добављачу је извршена по основу уговора 404-0200278/4/2015-05 од 1.7.2015. године.
Планом набавки за 2015. годину планирана је набавка вакцине против болести плавог
језика под редним бројем 1.1.7. на конту 451141 - Текуће субвенције за пољопривреду.
Одлуком о покретању отвореног поступка јавне набавке број 404-02-181/1/2015-05 од
5.5.2015. године покренут је отворен поступак јавне набавке 2 милиона доза за двократну
вакцинацију, односно 1 милион доза за једнократну вакцинацију говеда, оваца и коза против
болести плавог језика. Шифра набавке из Општег речника набавки је 33651690 – вакцине за
употреби у ветерини. Процењена вредност набавке је 170.000 хиљада динара без ПДВ-а
односно 187.000 динара са ПДВ-ом.
У конкурсној документацији набавка је обликована у три партије: Партија 1: набавка
вакцина против болести плавог језика за 300.000 говеда, и то 300.000 доза односно 600.000
доза вакцина; Партија 2: набавка вакцина против болести плавог језика за 680.000 оваца, и
то 680.000 доза, односно 1.360.000 доза вакцина и Партија 3: набавка вакцина против
болести плавог језика за 20.000 коза, и то 20.000 доза, односно 40.000 доза вакцина, у
зависности од упутства произвођача (двократна или једнократна вакцинација).
Записником о отварању понуда број 404-02-181/5/2015-05 од 1.6.2015. године,
констатовано је благовремено пристигла само једна понуда од понуђача Беоветрине доо
Београд за Партије 1 и 2, док за Партију 3 није стигла ниједна понуда. Комисија је сачинила
Извештај о стручној оцени понуда број 404-02-181/6/2015-05 од 1.6.2015 у којем је наведено
да понуде понуђача „Беоветерина„ доо Београд за Партију 1 и Партију 2 испуњавају
техничке услове, али прелазе износ процењене вредности јавне набавке, те се одбијају као
неприхватљиве. В.д. директора Управе је донео Одлуку о обустави поступка број 404-02181/7/2015-05 од 16.6.2015. године коју је проследио понуђачу.
Дана 24.6.2015. године Одлуком о покретању преговарачког поступка број 404-02278/2015-05 Управа покреће преговарачки поступак јавне набавке у циљу доделе/закључења
уговора о набавци вакцине против болести плавог језика за Партију 1 и Партију 2 са
јединим понуђачем „Беоветерина“ доо Београд (у складу са чланом 35. став 1. тачка 1.
Закона о јавним набавкама).
Управа је спровела преговарачки поступак и са „Беоветерином“ доо закључила уговор
о купопродаји вакцина против болести плавог језика број 404-02-00278/4/2015-05 од
1.7.2015.године. Укупна вредност уговора је 166.600 хиљада дианра без ПДВ-а, односно
183.260 хиљада динaра са ПДВ-ом, а предмет уговора је набавка 1.960.000 доза вакцина
против болести плавог језика. Рок испоруке је 30 дана од закључења уговора, који се уз
писмену сагласност купца може продужити за 15 дана. Испорука вакцине ће се извршити на
адресу Дирекције за националне референтне лабораторије у Београду.
30

Напомене уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања
Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за ветерину за 2015. годину

Понуђач „Беоветрина“ д.о.о. је дописом од 10.8.2015. године, обавестила Управу да је
уговорена количина вакцина стигла у Србију 7.8.2015. године са роком важности од 9
месеци, затим да су узорци вакцина предати Агенцији за лекове и медицинска средства
Србије на анализу, која има прописан рок од 45 дана да изврши потребну контролу
узоркованих вакцина, изда сертификате анализе, како би вакцине биле оцарињене и
испоручене. У складу са Законом о лековима и медицинским средствима и другим
подзаконским актима, неопходно је да се за уговорене количине вакцине које се увозе,
обезбеде потребне дозволе за употребу у Републици Србији.
Из тог разлога, „Беоветерина“ доо је захтевала продужење рока испоруке за 45 дана.
Управа је у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама сачинила Извештај о измени
уговора број 404-02-248/7/2015-05 од 12.8.2015. година и Одлуку о измени уговора број 40402-248/6/2015-05 од 12.8.2015. година која се тиче измене рока испоруке. Обавештење о
изменама делова уговора (рока испоруке), Управа је доставила Управи за јавне набавке и
Државној ревизорској институцији.
Управа и „Беоветрина“ д.о.о. су закључиле Анекс I Уговора о купопродаји вакцина
против болести плавог језика број 404-02-278/8/2015-05 од 13.8.2015. године којим се рок за
испоруку вакцина продужава до 25.9.2015. године.
„Беоветрина“ д.о.о. је дана 3.9.2015. године извршила испоруку вакцина у просторије
Дирекције за националне референтне лабораторије у Београду, издала Отпремницу број VZ
1501540 и рачун број 1501540 на износ од 183.162 хиљада динара. Приликом пријема
вакцина сачињен је записник о примопредаји 1.958.950 доза вакцине против болести плавог
језика, док је 1.050 доза вакцине достављено Агенцији за лекове и медицинска средства
Србије ради испитивања.
Управа за ветерину је сачинила Програм и начин спровођења превентивних и
имунопрофилактичких мера за болест плавог језика према Програму мера здравствене
заштите животиња за 2015. годину (број 323-02-6543/2015-05 од 27.10.2015.) у којем су
наведена подручја на којима ће се вршити вакцинација.
Управа је издавала налоге - диспозиције Дирекцији за националне референтне
лабораторије са назначеним количинама вакцина које треба испоручити ветеринарским
научним и специјалистичким институтима. Приликом испоруке вакцина сачињен је
Записник о примопредаји, оверен од стране лица које је преузело вакцину и одговорног
лица Дирекције које је испоручило вакцину.
У 2015. години је извршена испорука ветеринарским научнм и специјалистичким
институтима 1.305.150 доза вакцина против болести плавог језик, док је остатак вакцина од
653.300 доза вакцина испоручен у 2016. години. У Управи се води аналитичка евиденција
испоручених вакцина и прати извршавање уговорених обавеза.
1.2. Сузбијање заразних болести животиња
Управа је на име сузбијања заразних болести животиња извршила износ од 61.223
хиљада динара од чега се износ од 56.223 хиљада динара односи на надокнаду штете
власницима животиња које су убијене, принудно заклане или уништене услед сумње и
потврде на заразну болест, а износ од 5.000 хиљада динара на надокнаду за уништење
споредних производа животињског порекла у кафилеријама код наложених мера.
а) Надокнада штете власницима животиња
Програмом мера је предвиђено да се изврши надокнада штете власницима животиња
које су убијене, принудно заклане или уништене из разлога што су оболеле од утврђених
заразних болести. Надокнада штете за угинуле животиње, као и средства за спровођење
наложених мера у зараженом газдинству у циљу спречавања ширења болести животиња,
обезбеђена су у буџету Републике Србије.
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Надокнада штете власницима животиња које су убијене или уништене из разлога
спречавања ширења заразних болести извршена је преко ветеринарских института у
укупном износу од 56.223 хиљаде динара.
Власник животиње или производа животињског порекла за које се надокнађује штета
подноси захтев за надокнаду штете Управи. Уз захтев се прилаже и следећа документација:
Записник ветеринарског инспектора о сумњи на болест или установљеној болести, Извештај
ветеринарског института о дијагностиковању болести, Решење ветеринарског инспектора са
наложеним мерама за сузбијање и искорењивање заразних болести на газдинству, Записник
ветеринарског инспектора о контроли извршења решења, Пасош животиње и уверење о
здравственом стању животиње, Потврда о транспорту животиње, Записник ветеринарског
инспектора са линије клања животиње, Откупни лист објекта за клање са уписаним бројем
ушне марке и вредношћу заклане животиње, Потврда о нешкодљивом уништавању
животиње – потврда кафилерије, Потврда о извршеној дезинфекцији газдинства и Записник
комисије о процени штете.
На основу поднетог захтева власника и контроле приложене докуменатације, Управа
сачињава Решења о надокнади штете која се власницима уништених животиња исплаћују
преко ветеринарских института.
У 2015. години исплаћена је надокнада штете власницима угинулих или убијених
животиња за које је постојала сумња да су заражене или су биле заражане болешћу по
основу 507 поднетих захтева.
2) Програмска активност 0002 - Безбедност хране животињаског порекла
Расходи за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за
програмску активност 0002 - Безбедност хране животињаског порекла, извршени су у
укупном износу од 70.836 хиљада динара. Програмска активност се односи на унапређење
система контроле и безбедности хране животињског порекла и хране за животиње.
На основу члана 83. Закона о ветеринарству, Министарство сваке године доноси
Програм систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних
материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и
хране за животиње. Такође, Управа примењује Правилник о утврђивању Програма
систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код
животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за
животиње.22
Управа је донела Инструкцију о правилима службеног узорковања за мониторинг
одређених супстанци и резидуа у живим животињама и производима животњског порекла
број 323-07-01577/2010-05 од 6.4.2010. године. Избор и узимање узорака су строго
прописани.
Средства за спровођење Програма систематског праћења резидуа фармаколошких,
хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла,
хране животињског порекла и хране за животиње обезбеђују се у буџету Републике Србије.
Припрема и праћење реализације Програма систематског праћења резидуа обавља се у
Одељењу за ветеринарско јавно здравство, док је спровођење послова узорковања у
надлежности Одељења ветеринарске инспекције Управе.
Управа је спровела отворени поступак јавне набавке у 2014. години и закључила
Уговор o пружању услуга реализације програма систематског праћења резидуа број 404-02211/7/2014-05 од 28.11.2014. године са Институтом за хигијену и технологију меса. Предмет
уговора је пружање услуга у реализацији Плана и Програма систематског праћења резидуа
фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа
животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње. Уговорена
вредност уговора износи 86.503 хиљада динара без ПДВ-а, односно 103.804 хиљада динара
са ПДВ-ом. У 2015. години Институту за хигијену и технологију меса је исплаћено 70.836
хиљада динара на име извршених испитивања узорака по уговору.
22

„Службени гласник РС“ број 91/2009
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Поступак спровођења послова систематског праћења резидуа се спроводи
испитивањем одговарајућег броја узорака сваке недеље, плански распоређене на годину
дана у циљу ефикасног праћења присуства недозвољених суспстанци. Добављач
испоставља рачун за пружене услуге једном месечно. Резултати испитивања се достављају
Управи и ветеринарском инспектору који је понео Захтев за испитивање. Лабораторија
након извршених анализа узоркованог материјала доставља следећу документацију: Листу
реализованих налога на месечном нивоу, Извештај о лабораторијском испитивању са
резултатима испитивања, појединачне рачуне за свако испитивање и копију захтева за
испитивање.
Испитивање резидуа и штетних материја – Институт за хигијену и технологију меса Београд

Табела број 9
Ред.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Број решења
404-02-211/2014-05/01
404-02-211/2014-05/02
404-02-211/2014-05/03
404-02-211/2014-05/03
404-02-209/2015-05/04
404-02-209/2015-05/04
404-02-209/2015-05/05
404-02-209/2015-05/05
404-02-209/2015-05/06
404-02-209/2015-05/06
404-02-209/2015-05/07
404-02-209/2015-05/07
404-02-209/2015-05/08
Укупно

Датум
27.01.2015.
13.02.2015.
13.03.2015.
13.03.2015.
08.04.2015.
08.04.2015.
19.05.2015.
19.05.2015.
22.06.2015.
22.06.2015.
22.06.2015.
22.06.2015.
02.10.2015.

у хиљадама динара
Износ накнаде
Датум плаћања
2.675
05.02.2015.
3.730
05.03.2015.
8.076
26.03.2015.
2.297
01.04.2015.
3.963
22.04.2015.
8.626
04.05.2015.
12.974
28.05.2015.
2.954
01.06.2015.
6.046
29.06.2015.
7.828
01.07.2015.
7.172
31.07.2015.
3.831
03.08.2015.
664
20.10.2015.
70.836

У Одељењу за ветеринарско јавно здравство се врши контрола достављене
документације, извештаја и фактура и сачињавају решења о исплати средстава. Саставни
део решења је и Листа реализованих налога за претходни месец са ценом по појединачном
испитивању.
3 ) Програмска активност 4002 - ИПА 2013 – Пољопривреда и рурални развој
Расходи за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за
програмску активност 4002 – ИПА 2013 - Пољопривреда и рурални развој, извршени су у
укупном износу од 146.905 хиљада динара, од чега износ од 58.833 хиљада динара из
буџета, а износ од 88.072 хиљада динара из средстава финансијске помоћи Европске уније.
Расходи се односе на реализацију пројекта набавке вакцина за искорењивање беснила
дивљих животиња и класичне свињске куге.
Министарство финансија (Тело за уговарање), Министарство пољопривреде и заштите
животне средине (Крајњи корисник) и Управа за ветерину (Крајњи прималац) закључили су
дана 25.9.2015. године Споразум са крајњим примаоцем за Пројекат набавке вакцина за
искорењивање беснила дивљих животиња и класичне куге свиња који се финансира у
оквиру програмског документа за сектор, Националног програма за 2013. годину за ИПА
компоненту 1. Финасирање расхода из области пољопривреде и руралног развоја
дефинисано је у односу 60% из Доприноса ЕУ, а 40% из националног доприноса.
Министарство финансија је закључило уговор број No. 48-00147/2014-28-1 од 28.9.2015.
године са добављачем „Биовета а.с“ из Републике Чешке за набавку вакцина за
искорењивање беснила дивљих животиња и против класичне свињске куге (лот1). Добављач
„Биовета а.с“ је сходно уговору испоставила фактуру број 3315500009 од 23.10.2015. године
на износ од 1.200.446,40 евра.
а) Национално суфинансирање пројекта
Министарство финансија је дописом (број 48-00-147/2014-28/33 од 26.11.2015. године)
обавестило Министарство пољопривреде и заштите животне средине да изврши уплату за
национално суфинансирање у износу од 480.178,56 евра на девизни рачун Министарства
финансија, који служи за уплате националног суфинансирања за споровођење ИПА
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пројеката. Управа је на основу члана 6. Споразума планирала средства за национално
суфинансирање пројекта. Дана 11.12.2015. године Управа је извршила пренос средстава у
износу од 58.833 хиљаде динара Народној банци Србије за откуп девиза у износу од
480.178,56 евра. Девизна средства су усмерена на девизни рачун Министарства финансија за
исплату добављача „Биовета а.с“ из дела националног суфинансирања (извора 01), на
основу закљученог Уговора за набавку вакцина за искорењивање беснила дивљих животиња
и против класичне свињске куге.
б) Финансирање из финансијске помоћи ЕУ
Закључком Владе 05 број 401-13620/2015-10 од 25.12.2015. године дата је сагласност
да се за износ исплаћених ИПА средстава у току 2015. године, за потребе реализације
пројеката финансираних из ИПА 2013 – компонента Помоћ транзицији и изградња
институција (ТАИБ) у децентрализованом систему управљања ЕУ средстава, директни
корисници буџетских средстава који су обезбедили средства за суфинансирање и
предфинансиранје поменутих пројеката, спроведу обрачунске налоге преко рачуна
извршења буџета Републике Србије. Средства за реализацију обрачунских налога
обезбеђена су у оквиру средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015.
годину.
Министарство финансија је дописом 48-00-147/2014-28/33 од 28.12.2015. године
обавестило Министарство пољопривреде и заштите животне средине да спроведе
обрачунски налог за књижење ИПА дела средстава по уговору (No. 48-00147/2014-28-1 од
28.9.2015. године) у износу од 720.267,84 евра (датум исплате 16.12.2015.године), како би се
омогућило књижење исплаћених средстава у току 2015. године и како би иста била исказана
у завршном рачуну Републике Србије за 2015. годину. Управа је од Министарства
пољопривреде и заштите животне средине дописом број 337-00-63/2014-06 од 30.12.2015.
године добила инструкције за спровођење обрачунских налога у складу за Закључком
Владе. Дана 29.12.2015. године Управа је спровела обрачунски налог и извршила пренос
средстава са евиденционог рачуна у износу од 88.072 хиљаде динара (720.267,84 евра у
динарској противвредности) на рачун буџета Републике Србије број 840-1620-21 из извора
56 – Финансијска помоћ ЕУ.
Управа је дописом (број 323-02-10700/2015-05 од 15.12.2015. године) обавестила
Министарство пољопривреде и заштите животне средине о почетку једанаесте кампање
оралне вакцинације лисица и других месоједа против беснила (јесен 2015. године).
Стратешки програм контроле, праћења и искорењивања беснила усвојен је од стране Управе
у новембру 2010. године, а ажуриран је у новембру 2015. године. Програм предвиђа
примену оралне вакцинације лисица и других дивљих месоједа два пута годишње, у јесен и
у пролеће. Вакцинација је спроведена у периоду од 15.12.2015.-11.2.2016.године
избацивањем вакцине у облику оралних мамака из авиона на подручју целе земље.
6.1.1.2. Дотације међународним организацијама - конто 462000
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Дотације међународним организацијама – конто 462000 у укупном износу од 3.700 хиљада
динара за Управу за ветерину – Глава 23.2. Управа је исказала расходе за дотације
међународним организацијама у укупном износу од 3.589 хиљада динара са функције 760,
програма 0105, програмске активности 0003 – Управљање и надзор у области ветеринарства
и безбедности хране животињског порекла.
6.1.1.2.1. Текуће дотације за међународне чланарине - конто 462100
Текуће дотације међународним организацијама исказане су у износу од 3.589 хиљада
динара.
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Извршене исплате за текуће дотације међународним организацијама
Табела број 10
у хиљадама динара
Р.Б.

Назив

Опис рачуна

Курсна листа

Датум решења о
одобравању
коришћења
средстава

Датум
исплате

Износ

401-0003348/2015-05
од 2.10.2015. г.

22.10.2015. г.

2.475

13.11.2015. г.

1

12.11.2015. г.

1.085

04.12.2015. г.

1

01.12.2015. г.

27
3.589
3.589

Текуће дотације за међународне чланарине - 462121
1

2

Светска организација
за здравље животиња OIE

Контрибуција за
чланство Републике
Србије за 2015. годину
у Организацији за
храну и пољопривреду
4
- FAO
5
Курсне разлике
УКУПНО ЗА 462121
3

Чланарина за за 2015. годину
трошкови конфирмирајуће и
коресподентске банке
Контрибуција за чланство
Републике Србије за 2015.
годину
трошкови конфирмирајуће и
коресподентске банке

курна листа
број 195 од
12.10. 2015. г.
курна листа
број 211 од
03.11. 2015. г.
курна листа
број 211 од
03.11. 2015. г.
курна листа
број 212 од
04.11. 2015. г.

401-0003349/2015-05
од 4.11.2015. г.

УКУПНО ЗА 462

Чланарина за Светску организацију за здравље животиња - OIE
Светска организација за здравље животиња је међувладина организација одговорна за
побољшање здравља животиња широм света. Такође је организација Светске трговинске
организације (СТО) и има укупно 180 земаља чланица. Светска организација одржава
сталне везе са 71 других међународних и регионалних организација и има регионалне и
подрегионалне канцеларија на свим континентима.
Светска организација за здравље животиња је 13.7.2015. године упутила обавештење о
контрибуцији за учешће Републике Србије у организацији, а на основу Резолуције број 7.
Износ годишње чланарине према обавештењу износи 20.553 евра. Управа је на основу
Решења в.д. директора Управе број 401-00-03348/2015-05 од 2.10.2015. године, уплатила
средства на рачун Светске организације за здравље животиња, на име чланарине, у
вредности од 20.553,00 евра. Уплата је извршена према званичном продајном курсу Народне
банке Србије на дан уплате у динарској противвредности од 2.475 хиљада динара.
Контрибуција за чланство Републике Србије за 2015. годину у Организацији за
храну и пољопривреду – ФАО
Организација за храну и пољопривреду или ФАО је агенција Организације уједињених
нација за исхрану и пољопривреду успостављена 1945. године, како би побољшавала
производњу пољопривредних производа у свету и исхрану свих људи. Организација доноси
планове о побољшању приноса у пољопривреди, експлоатацији океана и шума и надзире
истраживања како би побољшала семена и како би развила ђубрива и пестициде.
Европска комисија за Контролу болести руку, стопала и уста, упутила је рачун број
369098 уз допис у износу од 12.786 америчких долара. Наведени износ односи се на
контрибуцију за чланство Републике Србије за 2015. годину у Организацији за храну и
пољопривреду – FAO. На основу Решења в.д. директора Управе број 401-00-03349/2015-05
од 4.11.2015. године, одобрена је исплата дела рачуна број 369098 у износу од 9.900
америчких долара у динарској противвредности. Уплата је извршена према званичном
продајном курсу Народне банке Србије на дан уплате у динарској противвредности од 1.085
хиљада динара.
Текуће дотације за међународне чланарине правилно су исказане.
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6.1.1.3. Порези, обавезне таксе, казне и пенали – конто 482000
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, за Главу 23.2 – Управа за
ветерину, планирана су средства за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 8.000
хиљада динара. Управа је у 2015. години исказала расходе за ове намене у износу од 6.287
хиљада динара, од чега на конту 482100 – Остали порези износ од 6.284 хиљаде динара и на
конту 482200 – Обавезне таксе износ од 3 хиљаде динара.
6.1.1.3.1. Остали порези – конто 482100
Расходи за остале порезе у износу од 6.284 хиљада динара односе се на регистрацију
службених возила Управе.
Плаћања за Регистрацију возила у 2015. години
Табела број 11
Редни број
1
2
3
4

Пружалац услуга
Агенција за регистрацију возила "Јонек", Београд
Ауто сервис "Мирољуб Ћурчић"
Остали расходи за регистрацију возила
Укупно

у хиљада динара
Исплаћено у 2015. години
5.965
74
244
6.284

Управа је у току ревизије сачинила Објашњење за извршена плаћања у 2015. години са
економске класификације 482131 – Регистрација возила број: службено/2016-05 од
12.9.2016. године. У наведеном објашњењу је навела да се исплата агенцији за регистрацију
возила „Јонек“, Београд у износу од 5.965 хиљада динара односи на плаћене комуналне
таксе, посебне таксе, осигурање возила и стакала, потврде банке и провизије банке 1,5%,
док се преостали износ од 318 хиљада динара (244+74) односи на плаћене услуге техничког
прегледа возила.
У 2015. години спроведен је поступак јавне набавке чији је предмет услуга
регистрације 210 службених возила за потребе Управе. Јавна набавка планирана је Планом
набавки за 2015. годину и спроведена је у поступку на који се не примењују одредбе Закона
о јавним набавкама у складу са чланом 39. став 2. Процењена вредност набавке је 300
хиљада динара, односно 360 хиљада динара са ПДВ-ом. Позив за подношење понуда
достављен је на адресу три потенцијална понуђача. На основу најниже понуђене цене,
Управа је закључила са агенцијом за регистарцију возила „Јонек“ из Београда Уговор о
пружању услуге регистрације службених возила број 404-02-92/7/2015-05 од 20.02.2015.
године. Уговор је закључен на годину дана, односно до 20.2.2016. године. Уговорено је ће
пружалац услуге предметне услуге вршити сукцесивно, по позиву наручиоца. Такође је
дефинисано уговором да ће наручилац по испорученој фактури платити 1 хиљаду динара за
свако регистровано службено возило, а највише до 210 хиљада динара. Управа је за услуге
регистрације агенцији за регистрацију возила „Јонек“ из Београда извршила плаћање у
износу од 230 хиљада динара, од чега се износ од 14 хиљада динара односи на плаћање по
уговору из 2014. године, износ од 210 хиљада динара по уговору из 2015. године, а износ од
6 хиљада динара плаћен је без уговора.
Налаз:
Управа је преузела обавезе и извршила плаћање у износу од 2.050 хиљада динара за
услуге регистрације возила и износ од 4.010 хиљада динара за осигурање возила, без
писаног уговора и без спроведеног поступка јавне набавке, што није у складу са чланом 56.
Закона о буџетском систему, а у вези примене члана 7. Закона о јавним набавкама.
Ризик:
Наставак извршења расхода за регистрацију возила, без спровођења поступка јавне
набавке, може довести до плаћања виших цена од оних које би биле постигнуте у поступку
јавне набавке.
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Препорука број 5:
Препоручује се Управи за ветерину да за регистрацију возила и осигурање возила
спроводи поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама.
За исплате агенцији за регистрацију возила „Јонек“ Београд у износу од 5.965 хиљада
динара, Управа је сачинила преглед плаћања, у ком је дат приказ плаћања по возилима и
врсти услуге.
Плаћања агенцији за регистрацију возила „Јонек“ Београд у 2015. години
Табела број 12
у хиљадама динара
Редни
број

Рачун (број и датум)

Број возила

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

165/2014-17.12.2014.
167/2014-26.12.2014.
164/2014-17.12.2014.
06/2015-19.01.2015.
166/2014-27.12.2014.
05/2015-02.01.2015.
26/2015-09.02.2015.
14/2015-29.01.2015.
07/2015-28.01.2015.
11/2015-28.01.2015.
15/2015-30.01.2015.
08/2015-22.01.2015.

13

35/2015-01.03.2015.

14
15
16
17
18
19

24/2015-09.02.2015.
23/2015-09.02.2015.
34/2015-24.02.2015.
27/2015-09.02.2015.
36/2015-01.03.2015.
47/2015-18.03.2015.

20

48/2015-23.03.2015.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

53/2015-30.03.2015.
55/2015-30.03.2015.
54/2015-30.03.2015.
64/2015-20.04.2015.
63/2015-18.04.2015.
67/2015-27.04.2015.
70/2015-08.05.2015.
78/2015-20.05.2015.
77/2015-23.05.2015.
81/2015-27.05.2015.
83/2015-01.06.2015.
82/2015-01.06.2015.

33

105/2015-09.06.2015.

34

104/2015-09.06.2015.

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

84/2015-09.06.2015.
85/2015-09.06.2015.
86/2015-09.06.2015.
87/2015-09.06.2015.
88/2015-09.06.2015.
89/2015-09.06.2015.
102/2015-15.06.2015.
103/2015-09.06.2015.
106/2015-15.06.2015.
107/2015-15.06.2015.
108/2015-30.06.2015.
109/2015-30.06.2015.

47

113/2015-23.07.2015.

48
49

112/2015-15.07.2015.
114/2015-23.07.2015.

50

119/2015-04.08.2015.

BG 525-RĆ
BG 558-BĐ
BG 516-GF
BG 775-XJ
BG 558-ČE
BG 525-MČ
BG 852-ŽG
BG 525-FF
BG 039-UČ
BG 461-RJ
BG 024-US
BG 053-ŠV
BG 241-XU
BG 203-ĆW;GŽ
BG 868-ČŠ
BG 558-GU
BG 051-TA
BG 090-ĐO
*4 NISAN NAVARA
*14 LADA NIVA
BG 076-ĆB;
BG 115-ĆB
BG 114-ĆB
BG 071-ĐN
BG 817-FV
BG 803-YČ
BG 091-ĐO
BG 695-ČO
BG 144-FZ
BG 062-ĐW
BG 694-SK
BG 241-XU
BG 241-ZĆ
BG 714-UĐ
*8 DACIA
SANDERO MPIZŽS
BG 131-ČI
BG 083-ĆĆ
BG 628-TZ
BG 628-TV
BG 628-TŠ
BG 739-TS
BG 727-PC
BG 752-NG
BG 133-ŽK
BG 091-GR
BG 852-ŽG
BG 752-NG
BG 721-JĆ
BG 255-LN
BG 649-ČD
BG 649-ČČ
*14 DACIA DUSTER
BG 313-FD
NOVO VOZILO
KABINET MPIZŽS

Плаћање
Потврда Провизија
банке
банке
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Услуга
регистрације
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0

Укупно

4
0
0
0
0
2
8

3
1
1
0
0
4
14

247
7
33
4
4
123
522

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1

61
30
5
15
5
5
28
30
4
7
2
14
32

80

1

3

8

184

26
18
18
18
18
16
0
8
18
0
0
9
4

17
14
14
14
14
14
4
3
39
6
4
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

46
34
34
34
34
32
5
12
58
7
5
13
4

46
321
19

7
47
0

0
1
0

1
6
0

2
14
0

56
389
19

19

60

0

1

1

Осигурање
возила
3
3
9
4
2
9
21
0
5
0
9
0

Пратеће
таксе
0
0
3
0
0
3
13
4
0
3
3
2

91
0
19
0
4
104
266

149
6
12
4
0
13
234

0
0
0
0
0
0
1

34
17
5
11
0
5
18
17
0
0
2
9
18

24
12
0
3
4
0
8
12
4
6
0
3
12

93

3
3
13
4
2
13
36
4
5
4
13
2

81
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Редни
број

Рачун (број и датум)

Број возила

51
52
53
54
55
56
57

122/2015-31.08.2015.
123/2015-31.08.2015.
124/2015-15.09.2015.
129/2015-25.09.2015.
130/2015-01.10.2015.
131/2015-05.10.2015.
126/2015-17.09.2015.

58

125/2015-17.09.2015.

59
60
61

134/2015-20.10.2015.
136/2015-05.11.2015.
135/2015-26.10.2015.

62

132/2015-15.10.2015.

63
64
65
66
67
68
69
70

120/2015-05.08.2015.
121/2015-05.08.2015.
137/2015-05.11.2015.
138/2015-05.11.2015.
141/2015-12.11.2015.
144/2015-20.11.2015.
153/2015-02.12.2015.
Укупно

*15 LADA NIVA
BG 048-TĐ
*46 ZASTAVA 10
BG 075-ĆB
BG 752-IW
*18 ŠKODA FABIJA
BG 401-YŽ
BG 434-RW
BG 434-RŽ
*14 DACIA DUSTER
*63 FIAT SEICENTO
BG 752-OČ
BG 435-ZŠ
MPIZŽS
BG 638-ĐW
BG 727-ĐW
BG 462-AO
BG 313-ĆĆ
BG 752-OE
BG 516-BO
BG 748-SY

Плаћање
Потврда Провизија
банке
банке
2
7
0
0
5
14
0
0
0
1
2
6
0
0

Осигурање
возила
283
0
703
0
25
316
11

Пратеће
таксе
178
4
211
4
12
82
4

19
17
1.234
0

6
0
211
4

0
0
6
0

20
9
2
19
0
0
9
9
4.010

6
3
0
5
4
4
2
5
1.620

0
0
0
0
0
0
0
0
23

Услуга
регистрације
15
1
46
0
1
18
1

Укупно

0
0
22
0

2
0
63
1

27
17
1.536
5

0
0
0
0
0
0
0
0
83

1
1
0
1
1
1
1
1
230

28
14
2
25
5
5
12
16
5.965

484
5
978
4
39
425
16

Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски
систем прописан је конто 421512 – Осигурање возила. У оквиру расхода за регистрацију
возила, износ од 4.010 се односи на осигурање возила.
Налаз:
Управа за ветерину је износ од 4.010 хиљада динара више исказала на конту 482131 –
Регистрација возила и за исти износ мање исказала конто 421512 – Осигурање возила, што
није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему и чланом 9. и 14. Правилника о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.
Ризик:
Евидентирањем расхода на неодговорајућим контима, може довести до неисправно
приказаних информација у Извештају о извршењу буџета – Образац 5.
Препорука број 6:
Препоручује се Управи за ветерину да пословне промене евидентира на одговарајућим
економским класификацијама у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему и чланом
9. и 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски
систем.
6.1.1.3.2 Обавезне таксе – конто 482200
Управа је у 2015. години исказала Обавезне таксе у износу од 3 хиљада динара, које се
односе на плаћену судску таксу. По Закључку привредног суда у Ужицу посл. бр.
1.И.106/2015 од 11.06.2015. године, Управа је платила 3 хиљаде динара на име предујма за
спровођење извршења ради остварења новчаног потраживања ветеринарске инспекције
Чајетина – извршног повериоца.
Судске таксе правилно су исказане.
6.1.2. Издаци за нефинансијску имовину – конто 500000
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину у Разделу 23 - Министарство
пољопривреде и животне средине, Глава 23.2 Управа за ветерину, функција 760 – Здравство
некласификовано на другом месту, Програм 0105 – Ветерина и безбедност хране
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животињског порекла, опредељена су средства за издатке у укупном износу од 2.001 хиљада
динара.
Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 1.974 хиљада динара и у
целости се односе на Машине и опрему – конто 512000. Издаци за нефинансијску имовину
извршавани су у оквиру програмске активности Управљање и надзор у области
ветеринарства и безбедност хране животињског порекла.
6.1.2.1. Машине и опрема – конто 512000
Финансијским планом за 2015. годину усвојеним Одлуком број службено од
23.01.2015. године (и одлуком о измени Финансијског плана за 2015. годину број службено
од 23.12.2015. године) Управа је планирала средства за наведене намене у укупном износу
од 2.001 хиљаду динара.
6.1.2.1.1. Административна опрема – конто 512200
Издаци за административну опрему извршени су у укупном износу од 1.974 хиљада
динара, од чега се износ од 21 хиљаде динара односи на Намештај – конто 512211, износ од
1.931 хиљаду динара се односи на Рачунарску опрему – конто 512221 и износ од 22 хиљаде
динара се односи на Мобилне телефоне – конто 512233.
а) Намештај – конто 512211
Намештај је исказан у укупном износу од 21 хиљаду динара и у целости се односи на
куповину пећи MIDI LUX по малопродајном рачуну број 1-148/2015. године од 22.1.2015.
године од добављача ДОО „Пингвин Студио“ из Вршца.
Пећ за потребе канцеларије Вршац у којој је седиште ветеринарске инспекције, је
укњижена у књиговодствену евиденцију Управе на основу Решења о укњижењу основних
средстава број 404-03-479/2015-05/01-1 од 23.12.2015. године.
Намештај је правилно исказан.
б) Рачунарска опрема – конто 512221
Рачунарска опрема је исказана у укупном износу од 1.931 хиљаду динара, од чега се
износ од 31 хиљаду динара односи на куповину рачунара од СЗТР „Сервис“ из Београда, а
износ од 1.900 хиљада динара се односи на набавку рачунарске опреме и штампача од
„Облак технологије доо Београд – Земун“ из Београда.
Од СЗТР „Сервис“ из Београда је купљен је рачунар по факутри број Q0181 од
30.04.2015. године у износу од 31 хиљаде динара. Рачунар је укњижен у књиговодствену
евиденцију Управе на основу Решења о укњижењу основних средстава број 404-03479/2015-05/02-1 од 23.12.2015. године.
Планом набавки за 2015. годину од 30.01.2015. године, у делу који се односи на
набавку добара под тачком 1.1.5, предвиђена је набавка рачунарске опреме и штампача на
конту 512221 – рачунарска опрема. Процењена вредност набавке износила је 1.583 хиљада
динара, односно 1.900 хиљада динара са ПДВ-ом.
У складу са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама, Управа је спровела поступак
јавне набавке мале вредности добара - рачунарске опреме и штампача.
Набавка рачунарске опреме и штампача је извршена у складу са поступком набавке
мале вредности. Уговор о набавци добара - рачунарска опрема и штампачи број 404-02406/2015-05/10 од 5.11.2015. године у износу од 1.583 хиљада динара без ПДВ-а, односно
1.900 хиљада динара са ПДВ-ом закључен је са "Облак технологије доо Београд – Земун", из
Београда. Чланом 5. Уговора, прописано је да је вредност уговора закљученим са изабраним
понуђачем једнака процењеној вредности предметне јавне набавке, у складу са Законом о
буџету и обезбеђеним финансијским средствима за предметну јавну набавку. Уколико
током трајања уговора добављач, у складу са објективним потребама наручиоца, испоручи
добра у укупном износу који је мањи од износа који је једнак процењеној вредности
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предметне јавне набавке, вредност уговора ће бити сразмерно смањена. Другим речима,
наручилац ће извршити плаћање добављачу према стварној испоруци предметних добара.
Уговорено је да добављач наручиоцу достави потписану сопствену бланко меницу, као
средство финансијског обезбеђења. Такође је добављач обавезан да за рачунаре изда
гаранцију и гарантни лист на 3 године. За остала понуђена добра наведена у техничкој
спецификацији добављач је у обавези да изда одговарајућу гаранцију и гарантни лист и
обезбеди наручиоцу могућност подношења рекламације на испоручена добра.
У конкурсној документацији је наведено да је током реализације уговора могуће да
наручилац искаже објективне потребе за врстом предметних добара која није наведена у
техничкој спецификацији. Изабрани понуђач/добављач може обезбедити захтевана
предметна добра по тржишним ценама. Цена тих добара не сме бити већа од упоредиве
тржишне цене нити већа од продајне цене тих предметних добара по којима Изабрани
понуђач / добављач њих доставља и другим купцима. Такође је у конкурсној документацији
наведено да укупна вредност испоручених предметних добара током реализације уговора не
сме да пређе процењену вредност јавне набавке нити финансијска средства обезбеђена у
складу са Законом о буџету.
Добављачу „Облак технологије“ доо Београд за, набавку рачунара и штампача је у
2015. години плаћено укупно 1.900 хиљада динара (1.583 хиљада динара за рачунаре и
штампаче + ПДВ 317 хиљада динара):
а) Плаћање по предметној набавци извршено је у укупном износу од 1.643 хиљада
динара (1.369 хиљада динара за рачунаре и штампаче и 274 хиљада динара за плаћени
ПДВ). Достављен је записник о примопредаји добара број 404-02-403/2015-05/11 од
16.11.2015. године, у ком је констатовано да је испоручена опрема у свему у складу са
закљученим уговором и Техничком спецификацијом конкурсне документације за јавну
набавку добара рачунарска опрема и штампачи.
б) Управа је извршила набавку додатних предметних добара од „Облак технологије“
доо, чија је укупна вредност 257 хиљада динара (214 хиљада динара за рачунаре и штампаче
и 43 хиљаде динара за плаћени ПДВ), под условима из конкурсне документације. Наведена
роба је такође испоручена Управи, о чему је сачињен Записник о примопредаји добара број
404-02-403/2015-05/12 од 24.11.2015. године, којим је констатовано да су наручена
предметна добра као таква и примљена. Управа је измирила обавезу према „Облак
технологије“ доо у износу од 257 хиљада динара.
Набављени рачунари и штампачи су укњижени у књиговодствену евиденцију Управе
на основу Решења о укњижењу основних средстава број 404-03-479/2015-05/04-1 од
23.12.2015. године и Решења о укњижењу основних средстава број 404-03-479/2015-05/05-1
од 23.12.2015. године.
в) Мобилни телефони – конто 512233
Мобилни телефони су исказани у укупном износу од 22 хиљаде динара и односе се на
набавку мобилног телефона Alcatel POP3 5.5 Gold по фактури број R26-000001-00147286 од
24.11.2015. године од Телеком Србија а.д. из Београда. Мобилни телефон је укњижен у
књиговодствену евиденцију Управе на основу Решења о укњижењу основних средстава број
404-03-479/2015-05/03-1 од 23.12.2015. године.
Мобилни телефони су правилно исказани.
7. Јавне набавке
Планирање и спровођење јавних набавки подразумевају интерним актом уређен начин
планирања набавки (критеријуме, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и
процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за
планирање, циљеве поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин
обезбеђивања конкуренције, спровођење и контролу јавних набавки, начин праћења
извршења уговора о јавној набавци.
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Наручилац је дужан да до 31. јануара донесе план набавки за текућу годину који се
састоји од плана јавних набавки и плана набавки на које се закон не примењује и којим су
предвиђени основни подаци које план треба да садржи, као и да квартално извештава
Управу за јавне набавке о спроведеним поступцима јавних набавки и додељеним уговорима.
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине број 110-00-78/2014-09 од 20.9.2014. године, а за
Управу за ветерину, формиран је Одсек за финансијско - материјалне послове у оквиру којег
је образовано једно радно место: радно место за стручне послове у области јавних набавки.
Управа је Одлуком о плану јавних набавки за 2015. годину број 404-02-48/2015-05 од
30.1.2015. године, усвојила је План набавки за 2015. годину.
Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број 110-00-00249/2015-05
од октобра 2015. године, Управа је ближе уредила процедуру планирања набавки,
спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Управе.
У складу са чланом 132. став 2. Закона о јавним набавкама Управа је доставила
кварталне извештаје Управи за јавне набавке о додељеним јавним набавкама у 2015. години.
У табели 13 која следи дат је приказ спроведених јавних набавки које смо ревидирали
у поступку ревизије, које су објашњене у оквиру области на које се предметне набавке
односе.
Ревидиране јавне набавке
Табела број 13
у хиљадама динара
Рб

Конто

Бр.
ЈН

Предмет јавне
набавке

Процењена
вредност
ЈН

Врста поступка

Број уговора

Датум
уговора

Вредност
уговора без
ПДВ-а

Вредност
уговора са
ПДВ-ом

Добављач

Набавке 2014. година
1

4511

1.2.1

Релизација
Програма
систематског
резидуа

1.1.5

Рачунарска
опрема и
штампачи

86.503

Отворени
поступак

404-02211/7/2014-05

28.11.2014.

86.503

103.804

Институт за
хигијену и
технологију меса
Београд

Набавке 2015. година
2

5122

3

4511

1.1.6

Вакцине
против
класичне куге
свиња

4

4511

1.1.7

Вакцине за
болест плавог
језика

5

4821

2.2.5

Услуге
регистрације
службених
возила

1.583

ЈН мале
вредности

404-02403/2015-5/10

5.11.2015.

1.583

1.900

"Облак
технологије" доо,
Цара Душана 212,
Београд

82.500

Отворени
поступак

404-0290/8/2015-05

1.4.2015.

82.500

90.750

Ветеринарски завод
АД Суботица

344.000

Отворени
поступак/
Преговарачки
поступак

404-0200278/4/201505

1.7.2015.

166.600

183.260

"Беоветерина" доо
Београд

300

Члан 39.став 2.
ЗЈН

404-0292/7/2015-5

20.2.2015.

300

360

Агенција за
регистрацију возила
Јонек, Београд
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ПРИЛОГ III

ДЕЛОВИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
– УПРАВЕ ЗА ВЕТЕРИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ

Делови финансијских извештаја Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Управе за ветерину за 2015. годину

У наставку су дати делови Извештаја о извршењу буџета у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године који се односе на ревидиране економске
класификације.
Образац 5
ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР – ФИЛИЈАЛА
1 2 3
Врста
посла

4 5 6 7 8 9
Јединствени број
КБС

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22
Седиште УТ

23 24 25 26 27
Надлежни
директни КБС

28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
Седиште:
БЕОГРАД Матични број: 17855140
ПИБ:108508191

Број подрачуна

840-1620-21

Назив надлежног директног корисника буџетских средстава
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ
ФУНКЦИЈА – 760 ПРОГРАМ – 0105 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – 0001
(у хиљадама динара)
Ознака
ОП

Број
конта

1
5173
5280

2
400000
450000

5281

451000

5282

451100

Опис
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)
СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Износ
одобрених
апропријација

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне
Општине
Републике
ООСО
покрајине
/ града
6
7
8
9
2.033.775
2.033.775

4
2.033.777
2.033.777

Укупно
(од 6 до
11)
5
2.033.775
2.033.775

2.033.777

2.033.775

2.033.775

2.033.775

2.033.775

Из
донација
и помоћи
10

Из
осталих
извора
11
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ФУНКЦИЈА – 760 ПРОГРАМ – 0105 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – 0002
(у хиљадама динара)
Ознака
ОП

Број
конта

1
5173
5280

2
400000
450000

5281

451000

5282

451100

Опис
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)
СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Износ
одобрених
апропријација

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне
Општине
Републике
ООСО
покрајине
/ града
6
7
8
9
70.836
70.836

70.836
70.836

Укупно
(од 6 до
11)
5
70.836
70.836

70.836

70.836

70.836

70.836

70.836

4

Из
донација
и помоћи
10

Из
осталих
извора
11
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ФУНКЦИЈА – 760 ПРОГРАМ – 0105 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – 0003
(у хиљадама динара)
Ознака
ОП

Број
конта

1
5173
5293
5297
5298
5324
5328
5329
5330

2
400000
460000
462000
462100
480000
482000
482100
482200

5341

500000

5342
5348
5350

510000
512000
512200

Опис
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈА (5298 + 5299)
Текуће дотације међународним организацијама
ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)
Остали порези
Обавезне таксе
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 +
5384)
ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)
МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)
Административна опрема

Износ
одобрених
апропријација
4
545.600
3.700
3.700
9.001
8.000

Укупно
(од 6 до
11)
5
507.373
3.589
3.589
3.589
7.198
6.287
6.284
3

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне Општине
Републике
ООСО
покрајине
/ града
6
7
8
9
507.373
3.589
3.589
3.589
7.198
6.287
6.284
3

2.002

1.974

1.974

2.002
2.001

1.974
1.974
1.974

1.974
1.974
1.974

Из
донација
и помоћи
10

Из
осталих
извора
11
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ФУНКЦИЈА – 760 ПРОГРАМ – 0105 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – 4002
(у хиљадама динара)
Ознака
ОП

Број
конта

1
5173
5280

2
400000
450000

5281

451000

5282

451100

Опис
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)
СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Износ
одобрених
апропријација

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне
Општине
Републике
ООСО
покрајине
/ града
6
7
8
9
58.833
58.833

4
266.517
201.917

Укупно
(од 6 до
11)
5
146.905
146.905

Из
донација
и помоћи
10
88.072
88.072

201.917

146.905

58.833

88.072

146.905

58.833

88.072

Из
осталих
извора
11
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