РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Градске општине Лазаревац за 2020. годину

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом

У Консолидованим финансијским извештајима Градске општине Лазаревац за 2020 . годину (1) приходи и расходи у финансијским извештајима
у износу од 9.216 хиљада динара су више исказани због неправилног евидентирања рефундације трошкова од закупаца чији се ефекти због
међусобног потирања нису одразили на коначан резултат пословања; (2) део расхода и издатака је неправилно евидентиран, те је део расхода и
издатака више исказан за 51.357 хиљада динара и мање исказан за 51.357 хиљада динара од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти
нису одразили на коначан резултат пословања; (3) део расхода у износу 61.588 хиљада динара није правилно планиран и извршен у складу са
организационом класификацијом.
У консолидованим финансијским извештајима Градске општине Лазаревац – Билансу стања вредност нефинансијске и финансијске имовине је
мање исказана за износ од 2.531.943 хиљаде динара, због изласка Јавног предузећа Дирекција Лазаревац 2016. године из система консолидованог
рачуна трезора Градске општине Лазаревац.
У консолидованим финансијским извештајима Градске општине Лазаревац – Билансу стања на дан 31.12.2020. године мање је исказана
нефинансијска имовина и то: (1) зграде и грађевински објекти вредности 1.967 хиљада динара (један стан ) на коме је уписана јавна својина
Републике Србије, корисник Градска општина Лазаревац, који није евидентиран у помоћној евиденцији Одељења за имовинско – правне послове
и у пословним књигама Градске општине Лазаревац; (2) зграде и грађевински објекти за 10.985 хиљада динара за извођење радова у Дому
културе МЗ Луковица, за радове на одржавању платоа – пешачке комуникације, веза улице Краља Петра и Светог Димитрија у Лазаревцу, за
радове на Спортско рекреативном центру „Колубара“ и за опрему на игралишту и парковски мобилијар у Градској општини Лазаревац; (3)
најмање 68 станова за које Градска општина Лазаревац располаже подацима и успостављено право јавне својине у Републичком геодетском
заводу, и исти нису евидентирани у пословним књигама надлежног органа.
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Део имовине који је исказан у Консолидованом Билансу стања Градске општине Лазаревац на дан 31.12.2020. године као нефинансијска имовина
у припреми вредности од 764.798 хиљада динара се користи.
Подаци о уписаном капиталу који је регистрован код Агенције за привредне регистре и износа капитала који је евидентиран у пословним
књигама Градске општине Лазаревац и јавно комуналних предузећа и привредних друштва чији је Градска општина оснивач неусаглашени су за
износ од 798.931 хиљада динара
У пословним књигама Градске општине Лазаревац, на класи 000000 – Нефинансијска имовина у сталним средствима евидентирано је и то: (1)
четири стана вредности 2.748 хиљада динара, пословне јединице вредности 138.316 хиљада динара, зграде и грађевинске објекте индиректних
корисника буџетских средстава вредности 84.597 хиљада динара за које не поседује доказ о власништву, а није извршена примопредаја како је
прописано законском регулативом а које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења,
(2) земљиште вредности 44.773 хиљада динара за које не поседује доказ о власништву; а које по Закону о јавној својини треба пребацити
власнику граду Београду или Републици Србији, и (3) извориште минералне воде вредности 10.746 хиљада динара, а које по Закону о јавној
својини треба пребацити власнику Републици Србији.
Попис није вршен у складу са прописима код :(1) Градске општине Лазаревац и то:-Комисија за попис зграда и грађевинских објеката није
извршила попис изласком на терен ради идентификације објеката садашње вредности 288.604 хиљаде динара, већ је попис извршен на основу
стања из пословних књига;Попис није вршен на основу стварног стања, већ на основу стања из пословних књига; (2) Установе Центар за културу
и то: не постоји помоћна књига основних средстава Центра за културу, -Комисије за попис основних средстава – техничке опреме нису утврдиле
стварну количину имовине која се пописује мерењем, бројањем, проценом и сличним поступцима, и није достављена Одлука о усвајању
Извештаја пописних комисија Центра за културу Лазаревац надлежном органу; према усмено добијеној информацији, седница управног одбора
на којој треба да буде усвојена Одлука о усвајању није одржана у законском року.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скрећемо пажњу на тачку у Напоменама уз Извештај о ревизији, која се односи на евидентирање непокретности у
пословним књигама Градске општине Лазаревац.
Одлуком о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда, односно, на којима Град
Београд има посебна својинска овлашћења није потпуно и на свеобухватан начин решено питање на којим стварима у
јавној својини Града, градска општина има право коришћења, а на којим непокретним стварима неопходним за рад органа
и организација градске општине, градска општина има право јавне својине.

Број датих препорука
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