РЕЗИМЕ НАЛАЗА
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна и правилности
пословања општине Беочин за 2017. годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
Правилности пословања
са резервом
са резервом

Више је исплаћена плата за 22 запослена, због неправилне примене основног коефицијента у износу од 2.701 хиљаду динара и
запосленом који није испуњавао услове прописане систематизацијом исплаћене су плате у износу од 559 хиљада динара.
Извршени су расходи у укупном износу од 18.122 хиљаде динара по Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2017. годину а на који није дата претходна сагласност од стране надлежног Министарства.
Преузете су обавезе и извршени су расходи и издаци без валидне (веродостојне) документације о насталој пословној промени у
износу од 37.986 хиљада динара.
Извршена је набака у укупном износу од 10.244 хиљада динара за превоз ђака основних школа и за електричну енергију, без
спроведеног поступка јавне набавке.
Нису поштовани законски прописи у области јавних набавки за преузете обавезе и извршена плаћања у износу од 7.293 хиљаде
динара.
Мање је исказана вредност зграда и грађевинских објеката за 743.274 хиљаде динара, површине 3.407.694 м2 и зграда и
грађевинских објеката, површине 3.510.977 м2 и земљишта, површине 229.0231 ха (за које није урађена процена вредности).
Мање је исказана вредност нефинансијске имовине за 16.094 хиљаде динара, за издатке који су извршени и евидентирани на класи
400000-Текући расходи.
Није извршен попис: зграда и грађевинских објеката у вредности 256.931 хиљада динара као ни зграда и грађевинских објеката за
које није исказана вредност; грађевинског земљишта у вредности од 14.179 хиљада динара; нефинансијске имовине у припреми у
вредности 34.382 хиљаде динара; компјутерског софтвера садашње вредности 186 хиљада динара; учешћа у капиталу 15.129
хиљада динара; потраживања у износу од 914 хиљада динара.

Удео утврђених неправилности у укупно извршеним расходима и издацима
утврђене неправилности
20%

Ефекти постигнути у току ревизије
- Исправљени нетачно утврђени коефицијенти за плате
запослених;
- Евидентиране су зграде и грађевински објекти укупне
вредности 743.274 хиљаде динара;
- Донет је Посебан програм коришћења субвенција из
буџета општине Беочин ЈКП "Беочин" за 2018. годину;

- МЗ Раковац, МЗ Черевић и МЗ Беочин су за набавку
електричне енергије спровеле поступак јавне набавке;
-Донете су Измене и допуне Правилника о организацији
и систематизацији радних места у Oпштинској управи,
правобранилаштву и стручним службама Беочин,
измењени су потребни услови за радно место "Послови
у вези избеглих и расељених лица, звање виши
референт".

Б Р О Ј Д АТ И Х П Р Е П О РУ К А
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