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Поводом Вашег захтева за приступ информацији од јавног значаја,
достављеног овом министарству дана 30.12.2011. године у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник PC" бр.
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), a који се односи на укупне новчане издатке за људе и
објекте на Косову и Метохији no било ком основу из средстава буџета
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у периоду од 01.01.2010.
године до 31.12.2011. годиие, обавештавамо вас о следећем:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде имало je
издатке на име зараде запослених натериторији Косова и Метохије у периоду од:
-01.01.2010. године до 31.12.2010. године у укупном бруто износу од
13.003.217,27 динара.
-01.01.2011. године до 11.03.2011. године у укупном бруто износу од
2.206.938,63 динара.
Министарство трговине и услуга имало je издатке на име зараде
запослених на територији Косова и Метохије у периоду од:
-01.01.2010. године до 31.12.2010. године у укупном бруто износу од
13.589.505,02 динара.
-01.01.2011. године до 11.03.2011. године у укупном бруто износу од
3.938.967,46 динара.
Ступањем на снагу Закона о министарствима („Службени гласник PC" број
16/11) дана 11.03.2011. године у складу са одредбом члана35. престало je сарадом
Министарство трговине и услуга, док je запослене, права и обавезе, предмете,
опрему, средства за рад и архиву за вршење надлежности у области трговине и
услуга, у смислу члана 36. наведеног закона, преузело Министарство
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде. Чланом 33. став 2. истог
закона предвиђено je да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
наставља рад у складу са делокругом утврђеним законом, као Министарство
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде.
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У смислу напред наведених организационих промена издаци из буџета
новоформираног Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и
водопривреде за запослене за период од 11.03.2011 до 31.12.2011. године износили
су у укупном бруто износу 20.926.482,79 динара.
Ради несметаног обављања послова у области инспекцијског надзора
вршена су следећа плаћања из буџетских средстава овог министарства и то:
-Сектору тржишне инспекције Одељењу у Косовској Митровици TOKOM
2010. године исплаћени су новчани бонови за гориво у износу од 168.375,00
динара, a у 2011. години, за исте намене, исплаћен je износ од 252.000,00 динара.
Ha име поправке два службена моторна возила Одељења тржишне инспекције у
Косовској Митровици у току 2010. године исплаћен je износ од 21.214.73 динара
као и износ од 6.035,87 динара на име службеног путовања.
-Сектору пољопривредне инспекције за потребе пољопривредне
инспекције на подручју Косова и Метохије TOKOM 2010. године исплаћени су
новчани бонови за гориво у износу од 30.500,00 динара, a у 2011. години исплаћен
je износ од 29.000,00 динара.
-Одељењу водне инспекције за потребе инспекцијског надзора на подручју
Косова и Метохије TOKOM 2010. године исплаћени су новчани бонови за гориво у
износу од 8.000,00 динара, a у 2011. години исплаћен je износ од 68.000,00 динара.
Министарство je у периоду 2010. и 2011. године исплаћивало субвенције
корисницима са Косова и Метохије и то за следеће намене :
-за подизање нових засада воћа и винове лозе у 2011. години исплаћена су
новчана средства 1 кориснику у износу од 550.904,00 динара
-за куповину опреме и механизације у 2010. години исплаћена су новчана
средства за 4 корисника у укупном износу од 436.623,30 динара
-за субвенцију куповине ројева пчела и пчелињих матица у 2010. години
исплаћена су новчана средства за 5 корисника у укупном износу од 223.900.00
динара
-за регресирање репроматеријала (регрес no хектару) у 2010. години
изсплаћено je 3.968 корисника у укупном износу од 338.791.160,36 динара докје у
2011. години за исте намене исплаћен 5.181 корисник у укупном износу од
435.711.895,64 динара.
-за подизање нових шума на површини од 12 ха, као и за санацију
пожаришта од 2ха, Шумском газдинству „ИБАР" из Лепосавића исплаћен je износ
од 653.751,00 динара
-за изградњу шумског пута дужине 3.5 км, Националном парку „ШАРПЛАНИНА" из Штрпца, исплаћена су у 2011. години, подстицајна средства у
укупном износу од 3.906.100,00 динара.
Напомињемо да се из буџета министарства издваја и износ од 400.000,00
динара у корист Националног парка „ШАР-ПЛАНИНА"
за обавља стручнотеренских послова у шумама.
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