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JKP DIMNIĈAR 
BRAĆE RADIĆA 50 

SUBOTICA 
 
 
 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
 

Organima upravljanja JKP Dimničar, Subotica 

Mišljenje sa rezervom 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja JKP DIMNIĈAR, SUBOTICA (u daljem 
tekstu Preduzeće), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2021. godine i 
odgovarajući bilans uspeha za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled 
znaĉajnih raĉunovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje. 

Prema našem mišljenju, osim za efekte pitanja navedenih u delu našeg izveštaja Osnove 
za mišljenje sa rezervom, priloženi finansijski izveštaji u svim materijalno znaĉajnim 
aspektima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje JKP DIMNIĈAR, SUBOTICA sa 
stanjem na dan 31.12.2021. godine, rezultate njegovog poslovanja u skladu sa Zakonom 
o raĉunovodstvu i raĉunovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. 

Osnove za mišljenje sa rezervom 

Sistem finansijskog upravljanja i kontrole, kao i sistem interne revizije, nije u potpunosti 
uspostavljen u Preduzeću na naĉin predviĊen zakonskim propisima, kao i Pravilnikom o 
zajedniĉkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i izveštavanje o sistemu 
finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru i Pravilnikom o zajedniĉkim 
kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i 
izveštavanje interne revizije u javnom sektoru. UvoĊenje i funkcionisanje sistema internih 
kontrola je u procesu uspostavljanja i ukljuĉuje uspostavljanje kotrolnog okruženja, 
identifikovanje i upravljanje rizicima, a potom i uvoĊenje procedura, kao naĉina da se oni 
redukuju i kojima se, izmeĊu ostalog, reguliše i pribavljanje, upravljanje, korišćenje 
razliĉitih oblika imovine. U postupku revizije utvrdili smo da Preduzeće evidenciju 
potraživanja od kupaca graĊana obezbeĊuje putem softvera objedinjene naplate 
komunalnih usluga, a koji nije integrisan sa raĉunovodstvenim sistemom unutar 
Preduzeća. Nepostojanje adekvatnih internih procedura, kao i neintegrisani podaci, 
mogu imati uticaja na sve informacije prezentirane u priloženim finansijskim izveštajima, 
a mi nismo u mogućnosti da utvrdimo potencijalni uticaj prethodno navedenog na 
priložene finansijske izveštaje.  

Preduzeće je na dan 31.12.2021. godine iskazalo Ostala kratkoroĉna potraživanja u 
iznosu od 12.250 hiljada dinara neto, a koja se u potpunosti odnose na potraživanja po 
osnovu od kupaca fiziĉkih lica, odnosno graĊana. U postupku revizije sproveli smo 
postupak usaglašavanja, kontrolu naplativosti i analizu starosne strukture ovih 
potraživanja. Na osnovu prethodno navedenih postupaka nismo bili u mogućnosti da se 
uverimo u taĉnost iskazanih potraživanja po ovom osnovu, takoĊe utvrdili smo nizak nivo 
naplate, kao i da deo potraživanja potiĉe iz prethodnog perioda. Zbog navedenih 
neizvesnosti smatramo da je potrebno izvršiti ponovnu procenu naplativosti ovih 
potraživanja i dodatno obezvreĊenje radi obezbeĊenja od rizika naplate. Zbog prirode 
raĉunovodstvenih i ostalih evidencija, revizija nije u mogućnosti da utvrdi iznos 
potencijalnih korekcija koje mogu nastati iz navedenog, kao i njihov uticaj na finansijske 
izveštaje za 2021. godinu. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 
 

Organima upravljanja JKP Dimničar, Subotica 

Osnove za mišljenje sa rezervom (nastavak) 

Reviziju smo izvršili u skladu sa MeĊunarodnim standardima revizije (ISA). Naše 
odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je 
naslovljen Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja. Mi smo nezavisni u 
odnosu na Preduzeće u skladu sa Etiĉkim kodeksom za profesionalne raĉunovoĊe 
(IESBA kodeks) i etiĉkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih 
izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etiĉke odgovornosti u skladu sa 
ovim zahtevima i IESBA kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili 
dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje. 

Skretanje pažnje 

Preduzeće je u obavezi da u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica sastavi i 
preda Poreski bilans najkasnije u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se 
utvrĊuje porez. Do dana izdavanja ovog izveštaja Preduzeće nije saĉinilo i predalo 
Poreski bilans, te se u tom smislu ne možemo izjasniti o njegovom potencijalnom uticaju 
na priložene finansijske izveštaje. 

Preduzeće nije obraĉunalo i evidentiralo odložena poreska sredstva/obaveze u skladu sa 
Odeljkom 29 – Odložena poreska sredstva i obaveze i s njima u vezi odložene poreske 
prihode/rashode. Zbog prirode evidencije koju Preduzeće vodi, nismo bili u mogućnosti 
da utvrdimo efekat korekcija finansijskih izveštaja po osnovu obraĉuna odloženih 
poreskih sredstava/obaveza i s njima u vezi odloženog poreskog prihoda/rashoda. 

Napomene uz finansijske izveštaje ne sadrže odgovarajuća obelodanjivanja vezana za 
primenjene raĉunovodstvene politike. 

Kao što je obelodanjeno u napomeni 30. uz finansijske izveštaje Preduzeće je 
obelodanilo da pandemijske okolnosti koje su postojale tokom izveštajnog perioda nisu 
imale znaĉajnijeg uticaja na obim poslovnih aktivnosti.  

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenim pitanjima. 

Ostala pitanja 

U skladu sa odredbama Zakona o raĉunovodstvu (Službeni glasnik RS 73/2019, 44/2021 
i dr. zakon), kompletan set finansijskih izveštaja Preduzeća ĉine Bilans stanja, Bilans 
uspeha i Napomene uz finansijske izveštaje o kojima smo izrazili svoje mišljenje.  

Odgovornost rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje 

Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih 
finansijskih izveštaja u skladu sa MeĊunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i  
raĉunovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje 
rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže 
materijalno znaĉajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.  

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti 
Preduzeća da nastavi sa poslovanjem u skladu sa naĉelom stalnosti, obelodanjujući, po 
potrebi,  pitanja koje se odnose na stalnost poslovanja i primenu naĉela stalnosti 
poslovanja kao raĉunovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira 
Preduzeće ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.  

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog 
izveštavanja Preduzeće.  
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 
 

Organima upravljanja JKP Dimničar, Subotica 

Odgovornost revizora  

Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne 
sadrže materijalno znaĉajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške; i 
izdavanje izveštaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uveravanje u razumnoj meri 
oznaĉava visok nivo uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u 
skladu sa MeĊunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze 
ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili 
greške i smatraju se materijalno znaĉajnim ako je razumno oĉekivati da će oni, 
pojedinaĉno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih 
finansijskih izveštaja. 

Kao deo revizije u skladu sa MeĊunarodnim standardima revizije, mi primenjujemo 

profesionalno prosuĊivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto 

tako, mi: 

- Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno znaĉajnih pogrešnih iskaza u 
finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i 
obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno 
adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za mišljenje revizora. 

 Rizik da neće biti identifikovani materijalno znaĉajni pogrešni iskazi koji su rezultat 
kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što 
kriminalna radnja može da ukljuĉi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, 
lažno predstavljanje i zaobilaženje interne kontrole. 

- Stiĉemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi 
osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju 
izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola Preduzeća. 

- Vršimo procenu primenjenih raĉunovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne 
raĉunovodstvene procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo. 

- Donosimo zakljuĉak o prikladnosti naĉela stalnosti kao raĉunovodstvene osnove od 
strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji 
materijalna neizvesnost u vezi sa dogaĊajima ili uslovima koji mogu da izazovu 
znaĉajnu sumnju u pogledu sposobnosti Preduzeća da nastavi sa poslovanjem u 
skladu sa naĉelom stalnosti. Ako zakljuĉimo da postoji materijalna neizvesnost, 
dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezana obelodanjivanja u 
finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da 
modifikujemo svoje mišljenje. Naši zakljuĉci se zasnivaju na revizijskim dokazima 
prikupljenim do datuma izveštaja revizora. MeĊutim, budući dogaĊaji ili uslovi mogu 
za posledicu da imaju da Preduzeće prestane da posluje u skladu sa naĉelom 
stalnosti. 

- Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, 
ukljuĉujući obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne 
transakcije i dogaĊaji na takav naĉin da se postigne fer prezentacija.  

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, izmeĊu ostalog, planirani obim i vreme 
revizije i znaĉajne revizijske nalaze, ukljuĉujući sve znaĉajne nedostatke interne kontrole 
koje smo identifikovali tokom revizije. 

TakoĊe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklaĊeni sa 
relevantnim etiĉkim zahtevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavestiti o svim 
odnosima o ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiĉu na našu 
nezavisnost, i gde je to moguće, o povezanim merama zaštite. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 
 

Organima upravljanja JKP Dimničar, Subotica 

Odgovornost revizora (nastavak) 

Od pitanja koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi odreĊujemo koja 
pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izveštaja za tekući period i stoga 
su kljuĉna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izveštaju revizora, osim ako 
zakon ili regulativa iskljuĉuje javno obelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno 
retkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude ukljuĉeno u izveštaj revizora, 
zato što je razumno oĉekivati da negativne posledice budu veće nego koristi od takve 
komunikacije. 

Angažovani  partner u reviziji koja ima za posledicu ovaj Izveštaj nezavisnog revizora je 
Dr Jelena Slović. 

U Beogradu, 17.05.2022. godine. 

 
 
 

  Dr Jelena Slović 
Licencirani ovlašćeni revizor 

ECOVIS FinAudit doo Beograd                           
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