РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног
рачуна буџета Општине Оџаци за 2021. годину.
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом

У консолидованим финансијским извештајима Општине Оџаци за 2021. годину део расхода и издатака је више исказан за 16.753
хиљада динара и мање исказан за 16.753 хиљада динара, чији се ефекти нису одразили на коначан резултат пословања.
Део расхода и издатака у износу од 60 хиљада динара је планиран, извршен и евидентиран на погрешној организационој
класификацији.
Н
А
У билансу стања Општине мање је исказана вредност зграда и грађевинских објеката за најмање 96.615 хиљада динара, мање је
Л
А исказано зграда и грађевинских објеката 2.236.925 хиљада динара процењене тржишне вредности за 515 јединица а које нису унете у
З помоћне евиденције, мање је исказана вредност земљишта за најмање 56.246 хиљада динара, мање је исказана вредност од 12.760 м2
осталог земљишта различитих култура, мање је исказана вредност опреме за најмање 21.662 хиљада динара и мање је исказана
И
нематеријална имовина за најмање 42.317 хиљада динара.
Постоје неслагања у подацима о уделу Општине Оџаци у капиталу јавних и јавно комуналних предузећа и другим облицима
организовања у износу од 2.749 хиљада динара доступним на сајту Агенције за привредне регистре, пословним књигама Општине
Оџаци и пословним књигама јавних и јавно комуналних предузећа.

Мере предузете у поступку ревизије
У току поступка ревизије, начелник OУ је:
Решењем бр. 03-2-49/2022-IV од 04.03.2022. године образовао
Kомисију за вршење ванредног пописа, након добијених
информација од стране руководиоца Одељења за финансије и јавне
приходе да је извршено усклађивање стања главне и помоћне књиге
и да су се самим тим стекли услови за вршење пописа. Дана
04.03.2022. године Решењем начелника ОУ бр. 03-2-45/2022/IV
образована је Радна група за вршење упоредног прегледа
непокретности у јавној својини Општине Оџаци и даљег
усклађивања. Радна група је извршила усаглашавање стања
имовине у власништву општине Оџаци упоређујући податке из базе
катастра непокретности, базе података коју води Одељење за
урбанизам и помоћне књиге основних средстава које води Одељење
за финансије и јавне приходе.
Упоредо је образована и Комисија за процену и утврђивање
вредности непокретности и права, Решењем број 03-2-63/2022-IV од
14.03.2022. године, са задатком да изврши процену вредности
имовине која је евидентирана у помоћну књигу основних средстава
без процењене вредности као и имовине коју је Радна група
констатовала усклађивањем предметних база података. Комисија је
на основу података добијених од стране Радне групе извршила
процену вредности имовине. Вредност пописане непокретне
имовине у јавној својини Општине износи 3.710.723 хиљаде динара.
На основу података које је начелник ОУ добио од стране Радне
групе и Комисије за процену вредности имовине издат је налог
Одељењу за финансије и јавне приходе да изврши књижење у
главну и помоћну књигу. Наведене радње су у току.

Б Р О Ј Д АТ И Х П Р Е П О РУ К А
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