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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
 
Мишљење  
 
Извршили смо ревизију консолидованог завршног рачуна буџета Општине Нови Кнежевац (у даљем 
тексту: „Општина“), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2020. године, одговарајући биланс 
прихода и расхода, извештај о капиталним издацима и примањима, извештај о новчаним токовима, 
извештај о извршењу буџета за годину која се завршава на тај дан, и напомене које укључују сумарни 
преглед рачуноводствних политика. 
 
По нашем мишљењу, консолидовани завршни рачун буџета Општине Нови Кнежевац даје истинит и 
објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, стање имовине, обавеза и изворе 
финансирања, приходе и примања, расходе и издатке, токове готовине и извршење буџета на дан 31. 
децембра 2020. године и за годину која се завршава на тај дан, у складу са Уредбом о буџетском 
рачуноводству и другим релевантним законским прописима који уређују пословање буџетских корисника 
у Републици Србији.  
 
Основ за мишљење 
 
Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији Републике Србије и стандардима ревизије 
примењивим у Републици Србији. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане 
у одељку извештаја који је насловљен Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми 
смо независни у односу на Општину у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора 
за међународне етичке стандарде за рачуновође (ИЕСБА Кондекс) и етичким захтевима који су 
релевантни за нашу 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 изражавање нашег мишљења.  
 
 
Остала питања 
 

 
• Систем финансијског управљања и контроле 
 
Систем финансијског управљања и контроле, као и систем интерне ревизије, у Општини Нови 
Кнежевац, као и код индиректних корисника, није у потпуности успостављен на начин предвиђен 
законским прописима, као и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за 
успостављање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. 
 
 



 

  
 

• Судски спорови 
 
Као што је обелодањено у Напомени 8, Општина води судске спорове у којима се јавља као 
тужилац и као тужени, а чији крајњи исход нисмо у могућности да проценимо, нити да утврдимо 
тачан износ одлива средстава који може произаћи по том основу, односно њихов утицај на 
планирана средства у будућности.  
 
• Нефинансијска имовина 
 
Нефинансијска имовина у припреми исказана је у износу од 56.441 хиљаду динара. Наведена 
позиција обухвата улагања у непокретности од чијег је настанка прошао дужи временски период, 
и то у износу од 26.512 хиљада РСД. Услед описаних околности, Општина је спровела активности 
по питању активираања наведене имовине у току 2021. године, и евидентирала наведена 
средства у оквиру позиција нефинансијске имовине и капитала.  
 
• Краткорочна потраживања 
 
У консолидованом билансу стања Општине на дан 31.12.2020. године, у оквиру краткорочних 
потраживања од правних и физичких лица по основу издатих решења за порезе, накнаде, таксе 
и друго, које евидентира Локална пореска администрација, исказан је и део потраживања код 
којих је наплата успорена, односно која нису наплаћена до дана ревизије. Потребно је размотрити 
вероватноћу да наведена потраживања неће бити наплаћена, те формирати адекватно 
резервисање по овом питању.  
 
• Финансијски извештаји индиректних корисника 
 
Наша ревизија није укључивала ревизију финансијских извештаја индиректних корисника за 
2020. годину. 

 
 
Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање 
 
Руководство Општине одговорно је за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у 
складу са Уредбом о буџетском рачуноводству Републике Србије и за оне интерне контроле за које одреди 
да су потребне за припрему 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 Општине 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 рачуноводствене основе.  
 
Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања 
Општине. 
 
 
Одговорност ревизора  
 
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 
ревизоровог извештаја који садржи мишљење ревизора. 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. Исто тако, ми: 

• Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у 
финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање и 
обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно 
адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да материјално 
значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње неће бити идентификовани већи је 
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 функционисању интерних контрола које су релевантне за ревизију ради 
осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу 
изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле Општине. 
• 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 пословања од стране руководства 
као рачуноводствене основе и, на основу прикупљених ревизијских доказа, о томе да ли постоји 
материјално значајна неизвесност у вези са догађајима или околностима који могу да изазову 
значајну сумњу у погледу способности Општине да настави да послује у складу са начелом 
сталности пословања. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом 
извештају скренемо пажњу на обелодањивања у вези са наведеним у финансијским извештајима 
или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци 
заснивају се на ревизијским доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, 
будући догађаји или околностимогу довести до престанка пословања Општине у складу са начелом 
сталности пословања. 
• Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, укључујући 
обелодањивања, као и да ли су у финансијским извештајима основне трансакције и догађаји 
приказани на начин којим се постиже фер презентација. 

 
Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и временски распоред 
ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући евентуалне значајне недостатке у систему интерних 
контрола које смо идентификовали током ревизије. 
 
 
Београд, 08. јун 2021. године. 
 
Стевка Суботић, мр ек. 
Лиценцирани овлашћени ревизор 
„Сигма ревизија“ д.о.о. Београд 
Булевар Арсенија Чарнојевића 82/24 
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