Резиме кључних налаза из Извештаја о ревизији финансијских извештаја и
правилности пословања
Општине Крупањ за 2017. годину
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Извршена су плаћања у износу од 48.710 хиљада динара за намене чији правни основ није у складу са важећим
прописима, и то: исплата субвенција супротно законским прописима 13.211 хиљада динара; на име изведених радова и
извршених услуга из области комуналне делатности супротно законским прописима 25.807 хиљада динара; исплата без
спроведеног конкурса: из области јавног информисања 994 хиљаде динара и за пројекте у култури 1.778 хиљада динара;
исплата дотација Црвеном крсту без донетог финансијског плана и закљученог уговора 2.036 хиљада динара; на име
неправилно пренетих средстава индиректним корисницима буџета 4.514 хиљада динара; за извршено плаћање за
представу која није изведена 230 хиљада динара; на име утрошеног горива за аутомобиле који нису у власништву
Општине 140 хиљада динара.
Неправилно је извршена исплата плата, додатака и накнада у износу од 154 хиљаде динара, по основу прековременог
рада запослених који није документован.
Без спроведеног поступка јавне набавке извршена су плаћања у износу од 9.065 хиљада динара; без поштовања законских
прописа приликом спровођења јавних набавки извршена су плаћања у износу од 17.714 хиљаде динара.
Без поштовања законских прописа додељене су дотације у укупном износу од 5.544 хиљаде динара, и то: спортским
организацијама у износу од 5.370 хиљада динара и удружењима грађана у износу од 174 хиљаде динара.
Нису предузете адекватне мере за наплату потраживања по основу изворних јавних прихода општине у износу од
најмање 113.065 хиљада динара.
Преузете су веће обавезе у односу на висину одобрених апропријација, и то: из извора 01 - Приходи из буџета износ од
471 хиљаде динара и из осталих извора финансирања износ од 1.108 хиљада динара.
Потцењена је вредност нефинансијске имовине за износ од најмање 19.205 хиљада динара, као последица неизвршених
евидентирања издатака на контима класе 000000 и 300000.
Нису евидентиране обавезе у износу од најмање 3.689 хиљада динара.
Удео укупно утврђених неправилности у укупно извршеним расходима и издацима
19%

81%

Ефекти постигнути у току ревизије
Општинска управа је за услуге организације наступа
музичких група и представа у оквиру манифестације
"Културно лето у Крупњу 2018" спровела поступке
јавних набавки;
Донет је Програм активности и план коришћења
средстава Буџетског фонда за безбедност саобраћаја
на путевима за 2018. годину;
Обрачун и уплата пореза на доходак грађана
приликом исплате јубиларних награда се врши у
складу са законским прописима.
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