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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак) 
 
ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“, УЖИЦЕ 
 
Мишљење 

 

Извршили смо ревизију приложених редовних годишњих финансијских извештаја јавног комуналног 

предузећа „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“, Ужице (у даљем тексту: Предузеће) који се састоје од Биланса 

стања на дан 31. децембра 2020. године, Биланса успеха, Извештаја о осталом резултату, Извештаја о 

токовима готовине и Извештаја о променама на капиталу 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, приложени финансијски извештаји објективно и истинито, по свим материјално 

значајним питањима, приказују финансијски положај Предузећа на дан 31. децембра 2020. 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 мишљење  

 

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 мишљење. 
  

Скретање пажње 

 

Предузеће у својим пословним књигама на дан 31.12.2020. године у оквиру сталне имовине има исказане 

грађевинске објекте чија садашња вредност износи РСД 107,754 хиљаде и постројења и опрему садашње 

вредности од РСД 167,307 хиљада, а која се највећим делом односи на котларнице и мрежу за проток 

енергије. На поменутим средствима Предузеће има право коришћења и она представљају јавну својину 

Оснивача и Републике Србије. Руководство Предузећа би у наредном периоду заједно са Оснивачем 

требало да уреди и регулише имовинско – правни однос на непокретностима и мрежама повереним на 

коришћење, 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). Наше мишљење није 

модификовано у вези са наведеним питањем. 

 

Одговорност  руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје 

 

Руководство Предузећа је одговорно за припрему ових финансијских извештаја који пружају истинит и 

објективан приказ 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. 

 

 

 

 

 



 

2 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак) 
 
ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“, УЖИЦЕ 
 

При састављању финансијских извештаја руководство је одговорно за процену способности Предузећа 

да настави са пословнајем 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. 

 

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. 
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 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. 

 

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, 29. јун 2021. године    

 

 

                                                                                                                              Драго Инђић  
                 Овлашћени ревизор 
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