РЕЗИМЕ
кључних налаза из Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета града Новог Сада за 2021. годину
МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом о консолидованим финансијским
извештајима

У консолидованим финансијским извештајима Града Новог Сада за 2021. годину, део расхода више је исказан за износ од 426.700 хиљада
динара, а мање су исказани расходи за износ од 73.880 хиљада динара и мање су исказани издаци за износ од 352.820 хиљада динара, чији се
ефекти због међусобног потирања нису одразили на коначан резултат пословања Града Новог Сада за 2021. годину.
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Неправилности утврђене за нефинансијску имовину: Град Нови Сад у пословним књигама није евидентирао све непокретности на којима је
уписано право својине Града Новог Сада у Катастру непокретности и које се воде као јавна својина Града у јединственом регистру
непокретности и то најмање за 507 грађевинских објеката површине 130745 м2, 16 јединица службених зграда и 15 станова, чију вредност
нисмо могли да утврдимо; потцењена је нефинансијска имовина у сталним средствима у укупном износу од 352.820 хиљада динара.
Неправилности утврђене за финансијску имовину: дугорочна финансијска имовина је потцењена јер је учешће оснивачког капитала Града
Новог Сада у јавним предузећима, чији је Град оснивач, исказано у износу од 12.709.620 хиљада динара, док је исти у билансима стања јавних
предузећа исказан у укупном износу од 12.711.227 хиљада динара, а у оснивачким актима јавних предузећа је укупан износ оснивачког
капитала 12.710.910 хиљада динара.
Неправилности утврђене за обавезе: мање су исказане обавезе према добављачима у износу од 32.591 хиљаду динара.
Град Нови Сад није у потпуности успоставио ефикасан систем интерних контрола што је довело до настанка одређених неправилности код
спровођења пописа имовине и обавеза, адекватног документовања, евидентирања пословних промена, упоређивања и усаглашавања
евиденција.
Приликом спровођења пописа имовине и обавеза код ревидираних корисника буџетских средстава утврђенe су неправилности.
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Ефекти постигнути у току ревизије

Б РО Ј Д АТ И Х П Р Е П О РУ К А
6

6
4
2

1

1

- Градска библиотека Града Новог Сада и Културни центар Новог Сада
су у поступку ревизије у 2022. години започели евидентирање додатка и
накнада плате, на одговарајућим субаналитичким контима, у складу са
чланом 14 Правилника о стандардном класификационом оквиру и
контном плану за буџетски систем.
- Предшколска установа „Радосно детињство“ је у поступку ревизије
обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима и обавезе
по основу пореза на социјалну помоћ запосленима које су исплаћене у
2022. години прокњижила у складу са Правилником о стандардном
класификационом оквиру
и контном плану за буџетски систем.

