РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Општине Бела Црква за 2021. годину

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом

У консолидованим финансијским извештајима Општине Бела Црква – Билансу прихода и расхода у периоду од 1.1. до 31.12.2021. године: (1) део прихода и
примања је исказан у већем износу за 4.747 хиљада динара због неправилног евидентирања примљених депозита чији су се ефекти одразили на коначан
резултат пословања (2) део расхода и издатака је неправилно евидентиран, те је део расхода и издатака више исказан за 19.156 хиљада динара и мање исказан
за 19.156 хиљада динара у односу на налаз ревизије чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили на коначан резултат пословања Општине Бела
Црква; (3) део прихода је неправилно евидентиран, те је део прихода више исказан у износу од 1.510 хиљада динара, и мање исказан у износу 1.510 хиљада
динара у односу на налаз ревизије чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили на коначан резултат пословања Општине Бела Црква.
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У консолидованом финансијском извештају Општине Бела Црква – Билансу стања на дан 31.12.2021. године утврђене су неправилности и то:
- више је исказана вредност природне имовине у износу од 943 хиљаде динара,
- више је исказана вредност нематеријалне имовине у износу од 30.823 хиљаде динара,
- мање су исказана потраживања у износу од 2.423 хиљада динара,
- мање је исказана вредност нефинанијске имовине јер није евидентирано: пословни простор површине 1.623 м2, пет станова укупне површине од 277 м2,
путеви и улице површине 6.785.654 м2 и земљиште површине 8.565.392 м2,
- није правилно евидентиран на одговарајућој економској класификацији део: (1) нефинансијске имовине у износу 135.337 хиљада динара, (2) краткорочних
пласмана у износу 5.320 хиљада динара, (3) активних временских разграничења у износу од 4.747 хиљада динара и (4) пасивних временских разграничења у
износу од 573 хиљаде динара чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили на повећање односно смањење активе и пасиве.
У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) више је исказан мањак примања у износу 2.580 хиљада динара.
У консолидованом Извештају о новчаним токовима (Образац 4) више исказала вишак новчаних прилива у износу од 4.747 хиљада динара и у истом износу
мање кориговане приливе за примљена средства у обрачуну.
Општина Бела Црква није тачно извршила попис у односу на стварно стање јер није пописала: (1) водоводну и канализациону мрежу у износу од 35.392
хиљада динара, (2) најмање пет станова укупне површине 277 м² над којима има уписано право својине у РГЗ (КО Бела Црква, кп 4216, 4214, 4204 и 4114), (3)
пословни простор најмање за 1.623 м2 (КО Бела Црква кп:10447/62, 1185, 1199/3, 1483, 1484, 1957 и КО Врачев Гај 1 кп 548), (4) путеве и улице најмање за
6.785.654 м2, над којима има уписано право својине у РГЗ и (5) земљиште укупне површине 8.565.392 м² над којима има уписано ) право својине у РГЗ; (6)
Народна библиотека није извршила попис ниједног књижевног или уметничког дела дуже од пет година и (7) Историјски архив је пописао земљиште испод
зграда и објеката у износу од 320 хиљада динара које не постоји, односно које се у пословним књигама налази као последица грешке у програму у ком се води
књига основних средстава.
Општина Бела Црква није у потпуности успоставила ефикасан систем интерних контрола што је довело до настанка одређених неправилности, код
спровођења пописа имовине и обавеза, адекватног документовања, евидентирања пословних промена, упоређивања и усаглашавања евиденција и поузданог
извештавања.
Општина Бела Црква није успоставила интерну ревизију.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Чланом 45. ст. 5. и 6. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“ бр. 149/2020, 40/2021 и
100/2021) прописано је:
„У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19) у буџетској 2021. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других
врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања
из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17
и 95/18 - аутентично тумачење), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за
директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене и новчаних
честитки за децу запослених. У 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава
награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике
награда и бонуса.“
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