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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАСИНА“, БРУС 
 
Квалификовано мишљење 
 
Извршили смо ревизију приложених редовних годишњих финансијских извештаја Јавног комуналног 
предузећа „РАСИНА“, Брус (у даљем тексту: Предузеће) који се састоје од Биланса стања на дан 31. 
децембра 2021. године, Биланса успеха за годину која се завршава на тај дан, као и Напомена уз 
финансијске извештаје које садрже преглед основних рачуноводствених политика и остала 
обелодањивања. 
 
Према нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања изнетих у пасусу Основа за квалификовано 
мишљење, приложени финансијски извештаји објективно и истинито, по свим материјално значајним 
питањима, приказују финансијски положај Предузећа на дан 31. децембра 2021. године, као и резултате 
његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим 
прописима Републике Србије. 
 
Основа за квалификовано мишљење 
 

▪ Предузеће у својим пословним књигама у оквиру сталне имовине има исказане грађевинске објекте и 
земљиште које су у власништву оснивача, Општине Брус и чија укупна вредност износи РСД 188,687 
хиљада. У поступку ревизије финансијских извештаја утврдили смо да оснивач и Предузеће немају у 
потпуности регулисан имовинско – правни однос за непокретну имовину у складу са Законом о јавној 
својини Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020). Потенцијалне ефекте које би поменуто питање могло имати на 
финансијске извештаје Предузећа за 2021. годину нисмо били у могућности да утврдимо у поступку 
ревизије финансијских извештаја. 
 

▪ Предузеће у својим пословним књигама на дан 31.12.2021. године има исказана основна средства која су 
у потпуности амортизована а која су и даље у употреби. Предузеће приликом састављања финансијских 
извештаја за 2021. годину није извршило преиспитивање корисног века трајања преосталих 
неамортизованих основних средстава у складу са Одељком 17.19. МСФИ за МСП и стопе амортизације 
није прилагодило стварном веку употребе истих, с обзиром да постоје индикатори да стопе амортизације 
не одговарају корисном веку средстава. У поступку ревизије финансијских извештаја нисмо били у 
могућности да утврдимо потенцијалне ефекте које би поменуто питање могло имати на финансијске 
извештаје Предузећа за 2021. годину. Такође, Напомене уз финансијске извештаје за 2021. годину не 
садрже потребна обелодањивања у вези са променама на основним средствима у току године. 
 

▪ Приликом састављања финансијских извештаја за 2021. годину, Предузеће није поступило у складу са 
усвојеним рачуноводственим политикама и Одељком 11 МСФИ за МСП – Финансијски инструменти, и 
није извршило процену наплативности сваког појединачног потраживања, нити исправку вредности 
потраживања од купаца у складу са проценом. На бази урађене структуре потраживања од купаца, као и 
на бази расположивих информација добијених током ревизије, сматрамо да процењена неопходна 
додатна исправка вредности потраживања од купаца износи РСД 13,690 хиљада, колико износе 
потраживања од чијег рока за наплату је прошло више од годину дана. На овај начин, Предузеће је 
преценило вредност потраживања и преценило искзани добитак у процењеном поменутом износу. 

 

▪ Предузеће је за потребе састављања финансијских извештаја извршило декомпоновање супротних салда 
добављача на позицију других потраживања у износу од РСД 1,293 хиљаде. На основу прикупљених 
информација, утврдили смо да већи део од наведеног износа чине претлате из ранијих година за које 
Предузеће није установило разлоге незатварања у дужем временском периоду. С обзиром на наведено, 
у поступку ревизије нисмо се могли уверити у реалност исказаних других потраживања у горе поменутом 
износу, као ни евентуални утицај које би ово питање могло имати на финансијске извештаје Предузећа за 
2021. годину. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак) 
 
ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАСИНА“, БРУС 
 

▪ Независном потврдом стања купаца и добављача на дан 31. децембра 2021. године путем пристиглих 
конфирмација, нисмо добили одговоре на упућене захтеве којим бисмо потврдили потраживања од 
продаје у износу од РСД 9,490 хиљадe и обавезе према добављачима у износу од РСД 4,440 хиљада. 
Такође, на бази пристиглих конфирмација, утврдили смо да Предузеће има неусаглашена потраживања 
по основу продаје у износу од РСД 3,768 хиљадe. Ни алтернативним ревизорским поступцима нисмо били 
у могућности да потврдимо потраживања и обавезе у поменутим износима, као ни да утврдимо 
потенцијалне ефекте који би могли настати приликом усаглашавања потраживања. 

 
▪ Основни капитал исказан у пословним књигама Предузећа није усаглашен са капиталом регистрованим 

код Агенције за привредне регистре Републике Србије. Основни капитал у пословној евиденцији са стањем 
на дан 31. децембра 2021. године износи РСД 149,280 хиљада, док капитал исказан у регистру Агенције 
за привредне регистре износи РСД 10 хиљада. У поступку ревизије финансијских извештаја нисмо били у 
могућности да утврдимо разлоге неусглашености капитала регистрованог у Агенцији и капитала исказаног 
у пословним књигама, као ни да квантификујемо потенцијалне ефекте које би ово питање могло имати на 
финансијске извештаје за 2021. годину. 
 

▪ Предузеће није у 2021. години, а ни у ранијим годинама вршило резервисање за трошкове отпремина 
приликом редовног одласка запослених у пензију и резервисања за јубиларне награде, што није у складу 
са одредбама Одељка 28. МСФИ за МСП – Примања запослених. У поступку ревизије финансијских 
извештаја нисмо били у могућности да квантификујемо потенцијалне ефекте које би поменуто питање 
могло имати на финансијске извештаје Предузећа за 2021. годину. 

 

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији и Међународним стандардима ревизије. Наше 

одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја Одговорности 

ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми смо независни у односу на Предузеће у складу са 

Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за 

рачуновође (ИЕСБА кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за ревизију финансијских извештаја 

у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и ИЕСБА 

Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже 

основу за наше квалификовано мишљење. 
 

Одговорност руководства лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје 
 
Руководство Предузећа је одговорно за припрему ових финансијских извештаја у складу са 
рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, заснованим на Закону о рачуноводству, као 
и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја 
који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. 
 
При састављању финансијских извештаја руководство је одговорно за процену способности Предузећа да 
настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се односе 
на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводстсвене основе, осим ако 
руководство намерава да ликвидира Предузеће или да обустави пословање, или нема другу реалну 
могућност, осим да то уради. 
 
Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања 
Предузећа. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак) 

 

ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАСИНА“, БРУС 
 
Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја 
 
Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не 
садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке и издавање 
извештаја ревизора који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво 
уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним 
стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе, ако такви искази постоје. 
 
Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално 
значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке 
корисника, донете на основу ових финансијских извештаја. 

  

Као део  ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо професионално 

просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Ми такође:  

 

✓ Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у 

финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и 

спроводимо ревизијске поступке који су прикладни за те ризике; прибављамо довољно 

адекватних ревизијских доказа како би обезбедили основу за мишљење ревизора. 

 

✓ Ризик да материјално значајни погрешни искази услед криминалне радње неће бити 

идентификовани је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална 

радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање 

или заобилажење интерне контроле. 

 

✓ Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања 

ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања 

мишљења о ефикасности система интерних контрола. 

 

✓ Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне 

рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство. 

 

✓ Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од 

стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална 

неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу 

способности Предузећа да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако 

закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу 

на повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису 

адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским 

доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу 

за последицу да имају да Предузеће престане да послује у складу са начелом сталности. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак) 

 

ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАСИНА“, БРУС 

 

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и 

значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо 

идентификовали током ревизије. 

 

 

 

 

Београд, 21. jун 2022. године    

 

 

                                                                                                                                  Драго Инђић 

                                 Oвлашћени ревизор 
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