РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног
рачуна буџета Општине Темерин за 2019. годину.

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом

У консолидованим финансијским извештајима Општине Темерин за 2019. годину део прихода и примања више је исказан у износу
од 480 хиљада динара и мање је исказан у износу од 480 хиљада динара. Део расхода и издатака је више исказан у износу од 24.271
хиљаду динара и мање је исказан у износу од 24.243 хиљаде динара. Ефекти наведених погрешних књижења у износу од 28 хиљада
динара одразили су се на резултат пословања Општине Темерин за 2019. годину. Део расхода није правилно планиран и извршен на
одговарајућој организационој класификацији у износу од 100 хиљада динара.
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Неправилности утврђене код нефинансијске имовине: зграде и грађевински објекти код Предшколске установе "Вељко Влаховић"
Темерин су исказане мање за 132 хиљаде динара; Опрема код МЗ Старо Ђурђево је исказана мање за 149 хиљада динара; Није
идентификована нефинансијска имовина у припреми евидентирана у пословним књигама код Прве месне заједнице Темерин у
вредности од 14.340 хиљада динара и код Месне заједнице Бачки Јарак у вредности од 77.731 хиљаду динара.
Залихе робе за даљу продају код Туристичке организације општине Темерин су исказане мање за 519 хиљада динара.
Издвојена новчана средства и акредитиви код МЗ Бачки Јарак су исказани више, а обрачунати неплаћени расходи и издаци мање за
354 хиљаде динара.
Неправилности код обавеза: (1) није потврђено стање обавеза са једним повериоцем у износу од 4.598 хиљада динара; (2) oбавезе из
односа буџета и буџетских корисника код ПУ "Вељко Влаховић" Темерин су исказане више а обавезе по основу трансфера осталим
нивоима власти мање за 512 хиљада динара.
Нису идентификовани остали сопствени извори евидентирани у пословним књигама код: Прве месне заједнице Темерин у износу од
2.849 хиљада динара, Месне заједнице Старо Ђурђево 131 хиљаду динара и Месне заједнице Бачки Јарак у износу од 2.387 хиљада
динара.

Ефекти постигнути у току ревизије
- Општинска управа је отклонила неправилност погрешног
евидентирања расхода и издатака, и то: (1) расхода за накнаде
члановима комисија који су запослени у Општини; (2) расхода за
трошкове судског поступка; (3) расхода за набавку и садњу садница и
одржавање зелених површина; (4) расхода за услуге уређења и равнање
атарских путева и (5) издатака за одузето земљиште;
- Општинска управа је отклонила неправилност погрешног
евидентирања обавеза, и то: (1) обавеза по основу пореза на социјалну
помоћ запосленима; (2) обавеза за дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање; (3) обавеза за остале текуће дотације и трансфере
и (4) обавеза за накнаду штете услед уједа паса луталица;
- Месна заједница Бачки Јарак је издвојена новчана средства и
акредитиве у износу од 354 хиљаде динара пренела на обрачунате
неплаћене расходе и издатке;
- Културни центар "Лукијан Мушицки" Темерин у својим пословним
књигама рачуноводствене исправе евидентира у прописаним
роковима.
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