РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног
рачуна буџета Општине Тител за 2019. годину.
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом

У консолидованим финансијским извештајима Општине Тител за 2019. годину део примања више је исказан у износу од 1.631 хиљаду
динара и мање је исказан у износу од 1.631 хиљаду динара. Део расхода и издатака је више исказан у износу од 22.449 хиљада динара
и мање је исказан у износу од 22.268 хиљада динара, чији се ефекти нису одразили на коначан резултат пословања Општине Тител за
2019. годину. Део расхода није правилно планиран и извршен на одговарајућој организационој класификацији у износу од 3.073
хиљаде динара.
Н
Неправилности утврђене код нефинансијске имовине: (1) вредност зграда и грађевинских објеката код Општинске управе мање је
А
исказана за 957 хиљада динара; (2) нематеријална имовина је исказана мање код Општинске управе за 595 хиљада динара и код
Л
Предшколске установе "Плави чуперак" Тител за 1.199 хиљада динара; (3) није идентификована нефинансијска имовина у припреми
А
евидентирана у пословним књигама код Месне заједнице Тител у вредности од 29.313 хиљада динара и код Месне заједнице Вилово у
З
вредности од 8.118 хиљада динара и (4) у пословним књигама Општинске управе без података о вредности евидентирано је 27
И
објеката у површини од 3.673 м2 и земљиште у површини од 459.560 м2.
Неправилности код обавеза: (1) обавезе за расходе за запослене су мање исказане код Народне библиотеке "Стојан Трумић" Тител за
557 хиљада динара и код Установе за заштиту природе "Тителски брег" Тител за 189 хиљада динара и (2) обавезе према добављачима
су мање исказане код Предшколске установе "Плави чуперак" Тител и више код Месне заједнице Лок за 113 хиљада динара.

Ефекти постигнути у току ревизије
- Општина Тител је донела Упутство о раду трезора;
- Председник општине је отклонио неправилност погрешног
евидентирања обавеза по основу нето исплата за услуге по уговору;
- Општинско веће је отклонило неправилност погрешног евидентирања
обавеза по основу нето исплата члановима Општинског већа који нису
на сталном раду у Општини;
- Општинска управа је отклонила неправилност погрешног
евидентирања, и то: (1) расхода насталих по основу судских пресуда и
расхода за текуће трансфере осталим нивоима власти и (2) обавеза по
основу исплата за привремене и повремене послове и обавеза по основу
текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.
- Предшколска установа "Плави чуперак" Тител је: (1) у оквиру класа
000000 и 300000 евидентирала вредност Пројекта идејног решења
реконструкције, доградње и енергетске санације зграде дечијег вртића у
Шајкашу од 1.199 хиљада динара и (2) дати аванс у 2020. години
правилно евидентирала;
- Народна библиотека "Стојан Трумић" Тител је отклонила
неправилност погрешног евидентирања расхода за додатке и
накнаде запосленима;
- У образац 5 - Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2020. до
31.03.2020. године у колону 4 податке о планираним приходима и
примањима, као и расходима и издацима у висини текуће апропријације
унели су: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће
и индиректни корисници буџетских средстава Општине Тител.
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