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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА                
ОСНИВАЧУ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ  

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД  

 
 
 
 
Мишљење независног ревизора  

 
Извршили смо ревизију финансијских извештаја ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД  (у даљем тексту: Предузеће) које сачињавају биланс стања са стањем на 
дан 31. децембра 2019. године, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима 

готовине, извештај о променама на капиталу за годину која се завршава на тај дан, као и напомене 

уз финансијске извештаје које укључују преглед значајних рачуноводствених политика и друге 
објашњавајуће информације. 

 
По нашем мишљењу, финансијски извештаји истинито и објективно, по свим битним питањима, 

приказују финансијски положај ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ 

САД, на дан 31. децембра 2019. године, резултате његовог пословања и новчане токове, у складу са 
Законом о рачуноводству важећим у Републици Србији. 

 
Основа за мишљење  

 
Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији, Међународним стандардима ревизије (ISA) и 

Кодексом етике за професионалне рачуновође. Наше одговорности која произилази из ове регулативе 

су детаљно објашњене у пасусу Одговорност ревизора. Независни смо у односу на Предузеће у складу 
са релавантним етичким захтевима за овај ангажман и испунили смо све друге обавезе који налажу 

ови захтеви. 
 

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују разумну 

основу за наше ревизорско мишљење. 
 

 
Скретање пажње 

 
1. Предузеће у својим пословним књигама није водило, нити има исказану вредност дела водоводних 

и канализационих објеката и мрежа изграђених и реконструисаних у периоду од 2010. до 2019. 

године, а које је изградио Завод за изградњу града Новог Сада и који су на основу Записника о 
преузимању изграђених инвестиционих објеката дати Предузећу на коришћење и одржавање и за 

које у катастру непокретности није уписано право коришћења. Предузеће се дана 12. марта 2019. 
године писаним путем обратило Градском већу Града Новог Сада, ради дефинисања правног основа, 

односно начина и услова коришћења, као и евидентирања у пословним књигама свих изграђених 

водоводних и канализационих мрежа и објеката водоснабдевања којима управља и од којих остварује 
економске користи у складу са Законом о јавној својини. 
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2. Укупна вредност судских спорова који се воде против Предузећа износе РСД 26.275 хиљада, не 

узимајући у обзир евентуалне ефекте по основу затезних камата. Иако је Предузеће формирало 

резервисања за потенцијалне губитке који могу проистећи по основу напред наведених судских 
спорова у износу од РСД 3.000 хиљада, процена руководства је да Предузеће неће бити изложено 

значајним губицима по овом основу. 
 

3. У складу са пореским законима Републике Србије, Предузеће је у обавези да достави порески 
биланс за 2019. годину и другу пратећу документацију Пореској управи Републике Србије до 30. јуна 

2020. године. Тумачења пореских закона од стране пореских и других власти у односу на трансакције 

и активности Предузећа могу се разликовати од тумачења руководства Предузећа. Постоји 
неизвесност да ли су тумачења руководства Предузећа и пратећа документација довољне и да ли 

одговарају захтевима и тумачењима пореских и других органа. Руководство Предузећа сматра да 
евентуална различита тумачења неће имати материјално значајних последица по финансијске 

извештаје Предузећа. 

 
Наше мишљење не садрже резерве по овом питању. 

 
 

Остала питања 

 
Дана 15. марта 2020. године у Републици Србији проглашено је ванредно стање услед пандемије 

COVID 19 којим су ограничене слободе кретања као и друге активности. Због неизвесности у дужини 
трајања и карактер мера које ће бити додатно донете у периоду ванредног стања, ово ће утицати на 

пад привредних активности и резултате пословања у 2020. години. 
 

Агенцији за привредне регистре Решењем БД 158042/19 од 01. децембра 2019. године, регистровала 

је повећање основног капитала Предузећа и он износи РСД 6.519.291 хиљада чиме је исти усаглашен 
са стањем у пословним књигама Предузећа.  

 
 

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје 

 
Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са 

Законом о рачуноводству важећим у Републици Србији 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 

Предузећа 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, 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. 
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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 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 неће бити 

идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње 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 интерне контроле Предузећа. 
 

• 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 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 Предузећ престане да послује у складу са начелом сталности. 

 

• Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, укључујући 

обелодањивања, као и да ли су у финансијским извештајима приказане основне трансакције и 

догађаји на такав начин да се постигне фер презентација. 
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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. 

 

Такође, достављамо лицима овлашћеним за управљање изјаву да смо усклађени са релевантним 
етичким захтевима у погледу независности и да ћемо их обавестити о свим односима и осталим 

питањима за која може разумно да се претпостави да утичу на нашу независност, и где је то могуће, 
о повезаним мерама заштите. 

  

 
Извештај о осталим регулаторним захтевима 

 
Руководство Предузећа је одговорно за пружање других информација. У скласу са захтевима  који 

проистичу из члана 39. Закона о ревизији („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019) и чаана 11. Правилника о 
условима за обављање ревизије финансијских извештаја за јавна друштва („Сл. Гласник РС“, бр. 

9282018) извршили смо проверу усклађености Извештаја о реализацији програма пословања за 2019. 

годину са финансијским извештајима Предузећа. Руководство Предузећа је одговорно за састављање 
Извештаја о реализацији програма пословања у складу са важећом законском регулативом. Наша 

одговорност је да спровођењем ревизорских поступака у складу са Међународним стандардом 
ревизије 720 - Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама и документима које садрже 

финансијски извештаји који су били предмет ревизије, изнесемо свој закључак у вези са ускађености 

Извештаја о о реализацији програма послованја са финансијским извештајима Предузећа. 
  

На основу спроведених ревизорских поступака нисмо уочили материјално значајне 
неконзистентности, које би указивале да Извештај о реализацији програма пословања ЈКП ВИК Нови 

Сад за 2019. годину није усклађен са годишњим финансијским извештајима Предузећа за исту годину. 
  

 

Београд, 30. март 2020. године 
 

 
 

                                                                            

                                                                             ''Привредни саветник - Ревизија'' 
 

                                                                      Фикрет Цигуљин, лиценцирани овлашћени ревизор  
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