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Izveštaj nezavisnog revizora osnivačima JKP »USLUGA«, Boljevac 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja preduzeća JKP »USLUGA«, 

Boljevac, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2018. godine i odgovarajući bi-

lans 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 računovod-

stvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.  

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansij-

skih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja za mala i 

srednja preduzeća, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pri-

premi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled 

kriminalne radnje ili greške. 

 

Odgovornost revizora 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije 

koju smo izvršili. 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 revi-

zorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih is-

kaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ri-

zika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansij-

skih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnosti-

ma, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija ta-

kođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti raču-

novodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansij-

skih izveštaja. 

 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju 

osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja. 
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Mišljenje  

 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim 

materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj JKP »USLUGA«, Boljevac,  na dan 

31. decembra 2018. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, izveštaj o promenama 

na kapitalu, tokove gotovine i napomene za godinu koja se završava na taj dan, u skladu 

sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća i 

propisima Republike Srbije.  

 

Skretanje pažnje 

Ne izražavajući rezerve u odnosu na već dato mišljenje, skrećemo pažnju na sledeće: 

1. Društvo ima uvedene elemente sistema finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa 

čl. 81. i 82 Zakona o budžetskom sistemu („Sl. Glasnik RS“ br 113/2017), međutim 

Registar rizika nije oformljen. Obrazac obaveštenja o riziku postoji, ali isti nije u primeni. 

Društvo ne identifikuje i ne rangira rizike, niti primenjuje mere za ublažavanje rizika u 

skladu sa usvojenom Strategijom za upravljanje rizicima. 

2. Osnovni kapital Društva je iskazan u poslovnim knjigama u iznosu od 3.308 hiljada 

dinara, dok je registrovani osnovni kapital kod Agencije za privredne registre iskazan u 

iznosu od 23.056 hiljada dinara, što ukazuje na to osnovni kapitala iskazan u poslovnim 

knjigama Društva nije usaglašen sa kapitalom evidentiranim u Agenciji za privredne 

registre. 

3. U napomenama uz finansijske izveštaje (Napomena broj 10) obelodanjeno je da je 

revalorizacija nekretnina, postrojenja i opreme poslednji put vršena 31.12.2012. godine  

4. JKP Usluga, Boljevac ima registrovano založno pravo po ugovoru o zalozi pokretnih 

stvari broj 516 od 05.08.2011. godine kod AIK banke za kupovinu kamiona.  

5. Društvo nije izvršilo obračin rezervisanja za otpremnine zaposlenih. Revizorski tim nije 

mogao kvantifikovati efekte na finansijske izveštaje. 

 

Naše Mišljenje ne sadrži rezervu po osnovu pitanja na koja se skreće pažnja. 

 

 Niš, 10.05.2019. godine   Ovlašćeni revizor 

 

 Sladjana Veličković 
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