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Nadzornom odboru i direktoru JKP Nadzornom odboru i direktoru JKP Nadzornom odboru i direktoru JKP Nadzornom odboru i direktoru JKP „„„„KomunalacKomunalacKomunalacKomunalac““““    TitelTitelTitelTitel    

    

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja JKP „Komunalac“ Titel (u daljem tekstu: „Društvo“), koji 

obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2018. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom 

rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao 

i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje. 

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 

Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje 

rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne 

iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 

 

Odgovornost revizora 
 

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili 

u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju 

planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže 

materijalno značajne pogrešne iskaze. 

 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u 

finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika 

postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili 

greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje 

finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju 

izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti 

primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao 

i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 

 
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za izražavanje mišljenja sa 
rezervom. 
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Osnova za mišljenje sa rezervom 
 

Kao što je obelodanjeno u napomeni 8 uz finansijske izveštaje, potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31. decembra 

2018. godine iznose 9.881 hiljada RSD. Društvo nije izvršilo procenu naplativosti potraživanja niti ispravku vrednosti 

spornih potraživanja, u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom kojom je predviđeno da se ispravka vrši za 

sva potraživanja koja nisu naplaćena u periodu dužem od 180 dana od datuma dospeća. Na osnovu sprovedenih 

revizorskih procedura, revizorski tim nije bio u mogućnosti da kvantifikuje ukupne efekte koje bi obezvređenje 

potraživanja imalo na finansijske izveštaje Društva za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2018. godine. 

 

Kao što je obelodanjeno u napomeni 15 uz finansijske izveštaje, obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 8.974 

hiljade RSD. Najveći deo ovih obaveza odnosi se na obaveze prema dobavljaču „Bulevar company“ d.o.o. Novi Sad u 

iznosu od 7.838 hiljada RSD. Tokom obavljanja revizije, u postupku usaglašavanja obaveza prema dobavljačima u 

zemlji, utvrđeno je postojanje neusaglašenosti sa navedenim dobavljačem u iznosu od 2.100 hiljada RSD. Razlika je 

nastala zbog Odluke Upravnog odbora Društva broj 07-1/2013 od 25. februara 2013. godine kojom je izvršen otpis 

obaveza prema navedenom dobavljaču po osnovu konačne situacije broj 28/2012 za gore pomenutu razliku, a koja 

nije proknjižena u poslovnim knjigama dobavljača. Iz navedenih podataka proizilazi da Javno preduzeće ne izmiruje 

blagovremeno svoje obaveze.  

 
Mišljenje sa rezervom 
 
Po našem mišljenju, osim za moguće efekte pitanja iznetih u Osnovi za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji 

istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. 

decembra 2018. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, 

u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije. 

 
 

Beograd,  Ovlašćeni revizor 
3. jun 2019. godine  Tatjana Stojiljković, dipl. ek. 
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