Резиме кључних налаза из Извештаја о ревизији финансијских извештаја и
правилности пословања
Општине Опово за 2017. годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
Правилности пословања
са резервом
са резервом

Нису предузете адекватне мере за наплату потраживања јавних прихода у износу од најмање 40.365 хиљада динара;
просечне цене непокретности нису утврђене на прописан начин; део пословног простора је издат у закуп без поштовања
прописа; општина не располаже подацима о рочности потраживања.
Више су обрачунате и исплаћене плате, додаци, накнаде и социјални доприноси у укупном износу од 2.457 хиљада
динара
Преузете су веће обавезе од износа средстава одобрених Одлуком о буџету у износу од 15.552 хиљаде динара.
Без спроведеног поступка јавне набавке извршена су плаћања у износу од 8.815 хиљада динара; без поштовања законских
прописа приликом спровођења јавних набавки извршена су плаћања у износу од 12.601 хиљаду динара.
Без поштовања законских прописа додељене су дотације, и то: спортским организацијама у износу од 3.889 хиљада
динара и удружењима грађана у износу од 1.534 хиљаде динара.
Више је исказана вредност земљишта у пословним књигама за износ од 7.951 хиљаде динара.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скрећемо пажњу да Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном
плану за буџетски систем није прописана група конта за евиденцију дугорочних
потраживања.
Скрећемо пажњу да Закон о буџетском систему у члану 27ж прописује да висина фискалног
дефицита локалне власти у години не може бити већа од 10% њених прихода у тој години, не
узимајући у обзир висину пренетих неутрошених средстава из ранијих година која се користе
за финансирање расхода и издатака текуће године.
Скрећемо пажњу на чињеницу да се ангажовање лица по основу обављања послова
озакоњења објеката врши путем уговора о привремено повременим пословима, иако се ради
о пословима који су по својој природи такви да трају дуже од 120 дана у календарској години.

Ефекти постигнути у току ревизије
Општинска управа је припремила конкурсну
документацију у поступцима јавних набавки услуга
сузбијања одраслих форми комараца и услуга
организовања пољочуварске службе на начин да
омогућава већу конкуренцију понуђача;
Стављена су ван снаге решења о исплатама накнада за
рад чланова три комисије;
Донета су интерна акта из области финансирања
спортских организација и удружења грађана.
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