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ОПШТИНА ЖАБАЉ 
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  БР. 45 

ЖАБАЉ 
 

ИЗВЕШТАЈ  НЕЗАВИСНОГ  РЕВИЗОРА  
О  ОБАВЉЕНОЈ  РЕВИЗИЈИ  НАЦРТА  ЗАВРШНОГ  РАЧУНА  

БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  ЖАБАЉ  ЗА  2020. ГОДИНУ  
 

Скупштини општине Жабаљ 

Мишљење са резервом 
Извршили смо ревизију Нацрта завршног рачуна буџета ОПШТИНЕ ЖАБАЉ (у даљем тексту 
Општина), који обухвата Биланс стања на дан 31.12.2020. године, Биланс прихода и расхода, 
Извештај о капиталним издацима и примањима, Извештај о новчаним токовима, Извештај о 
извршењу буџета, као и преглед значајних рачуноводствених политика. 
Према нашем мишљењу, осим за ефекте питања наведених у делу нашег извештаја Основе за 
мишљење са резервом, завршни рачун буџета ОПШТИНЕ ЖАБАЉу свим материјално значајним 
аспектима реално и објективно приказују стање имовине, обавеза и изворе финансирања, 
приходе и примања, расходе и издатке, новчане токове и извршење буџета за годину која се 
завршава на дан 31.12.2020. године, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. 

Основе за мишљење са резервом 
Попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године нисмо присуствовали, из разлога 
што је наше ангажовање за ревизију било након дана вршења пописа, због временског оквира 
прописаних процедура нашег ангажмана у складу са прописима који регулишу ову област. Услед 
наведеног, нисмо били у могућности да се у потпуности непосредно уверимо да ли је попис 
извршен и сачињен у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем, а нисмо били у могућности да се применом 
алтернативних ревизијских поступака у целости уверимо у стање, количину и вредност имовине 
и обавеза на тај дан, као ни да утврдимо потенцијалне корекције које могу произаћи из наведеног, 
нити можемо да утврдимо њихов утицај на приложени нацрт завршног рачуна буџета Општине. 
Нефинансијска имовина у сталним средствима је у финансијским извештајима састављеним на 
дан 31.12.2020. године исказана у износу од 789.651 хиљада динара нето, од чега се на 
некретнине и опрему односи 489.665 хиљада динара, природну имовину 9.903 хиљада динара, 
нефинансијску имовину у припреми и авансе 281.705 хиљада динара, и нематеријалну имовину 
9.188 хиљада динара. Нисмо присуствовали попису имовине и обавеза на дан биланса из 
наведених разлога, тако да се не можемо у потпуности одредити према пописаним стањима, као и 
са усаглашавањем евиденција непокретности у пословним књигама и стварним стањем које је 
требало бити утврђено пописом. Такође, у току спровођења ревизорских процедура утврдили смо 
да значајан део нефинансијске имовине у припреми у износу од најмање 174.206 хиљада динара 
потиче из ранијих периода, и да није активиран ни у текућем периоду, тако да се услед наведених 
ограничења као и непостојања јасно дефинисаних критеријума који одређују моменат превођења 
средстава у припреми у средства у употреби не можемо без ризика изјаснити према наведеној 
позицији. Због ограничења у погледу рачуноводствених и осталих евиденција нисмо могли 
потврдити стање и износе ове имовине на дан биланса и утицаје потенцијалне корекције на 
финансијске извештаје за 2020. годину, која би настала да смо се у наведено могли уверити. Услед 
ових околности, нисмо у могућности да утврдимо потребне корекције које могу произаћи по 
овом основу и њихов утицај на финансијске извештаје састављене на дан 31.12.2020. годину.
- наставак на следећој страни -
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  
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Скупштини општине Жабаљ 

Основе за мишљење са резервом – наставак 

У завршном рачуну буџета Општине краткорочна потраживања су на дан 31.12.2020. године 
исказана у износу од 338.006 хиљаде динара, а краткорочни финансијски пласмани у износу од 
11.764 хиљада динара. У оквиру кракорочних потраживања, на потраживања за затезне камате на 
ненаплаћене приходе од имовине, локалне таксе и друго се односи 129.139 хиљада динара, а иста 
су се повећала за 12.156 хиљада динара у односу на претходну годину док се на остала 
краткорочна потраживања односи 200.611 хиљада динара. Наведена потраживања утврђена су на 
основу извештаја локалне пореске администрације на дан 31.12.2020. године као потраживања од 
правних и физичких лица по основу издатих решења за: порезе на имовину, комуналне таксе, 
накнаде за уређење животне средине, закупнине пословног простора и јавних површина и друго. 
Значајан део ових потраживања је са становишта рочности прешао у зону делимично или чак у 
потпуности застарелих потраживаања. Њихова наплата је делом онемогућена, отежана и 
успорена, те је неопходно да Општина предузме додатне активности ради наплате истих у смислу 
својих овлашћења и у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији 
Републике Србије, а у циљу увећања буџетских прихода. Такође, наведени кракорочни 
финансијски пласмани се у целости односе на авансе за материјал и услуге из ранијих периода, 
нису реализовани у текућем периоду, нити су потврђени у поступку усаглашавања стања са 
примаоцима аванса. Због природе неизвесности која произилазе из наведеног нисмо у 
могућности да утврдимо износ потенцијалних корекција по основу свођења ових потраживања и 
пласмана на реалне нивое, нити можемо да утврдимо њихов утицај на  финансијске извештаје 
састављене на дан 31.12.2020. године.  
Општина води значајан број судских спорова у којима се јавља као тужилац и као тужени, а чији 
крајњи исход нисмо у могућности да проценимо, као ни да утврдимо тачан износ одлива 
средстава који може произаћи по том основу и да предвидимо њихов утицај на планирана 
средства у будућности. 
Ову ревизију финансијских извештаја извршили смо у складу са Међународним стандардима 
ревизије. Наше одговорности према тим стандардима су детаљније описане у делу Одговорност 
ревизора. Независни смо од Општине у складу са Кодексом за професионалне рачуновође Одбора 
за Међународне стандарде етике за рачуновође, као и у складу са етичким захтевима који су 
релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији и испунили смо наше 
остале етичке одговорности у складу са тим захтевима. Верујемо да су ревизијски докази које смо 
прибавили довољни и адекватни да осигурају основу за наше мишљење. 

Скретање пажње 

Систем финансијског управљања и контроле у општини Жабаљ уведен је у току извештајног 
периода, док је систем интерне ревизије у поступку увођења у смислу лиценцирања одговорног 
лица. Међутим, није уведен интегралан систем финансијског управљања и контроле код свих 
индиректних и директних корисника што представља ризик по основу уведеног система контроле 
и спречавања грешака и пропуста на нивоу Општине са свим својим корисницима средстава. 
Служба интерне ревизије је уведена, у складу са Правилником о заједничким критеријумима за 
организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне 
ревизије у јавном сектору, донешен је стратешки и оперативни план и поднешени су одговарајући 

- наставак на следећој страни -
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  
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Скупштини општине Жабаљ 
Скретање пажње - наставак 
извештаји. Коначно целокупно увођење система финансијског управљања и контроле са 
припадајућим интегралним системом интерних контрола са свим његовим компонентама код 
свих корисника и његово доследно спровођење, као и спровођење задатака интерне ревизије у 
Општини и код свих корисника ће обезбедити наменско коришћење и реализацију средстава у 
складу са одређеним буџетом, плановима и наменом, тако да је пуно увођење ових система и 
њихово функционисање неопходно како би се обезбедила примена закона, прописа, правила и 
процедура, као и постизање других циљева због којих се оне и успостављају. 
На бази извештаја о извршењу буџета општине Жабаљ и на бази извештаја о извршењу буџета 
индиректних корисника, сачињава се консолидовани извештај о извршењу буџета општине 
Жабаљ. Ревизија финансијских извештаја индиректних корисника није вршена, те се не можемо 
без ризика изјаснити у односу на исте, а последично тиме и на њихов утицај на консолидовани 
извештај о извршењу буџета. 
Наше мишљење не садржи резерву по претходно наведеним питањима. 
Одговорност руководства и оних који су задужени за управљање 
Руководство Општине је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских 
извештаја у складу са релевантним рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за оне 
интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја 
који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или 
грешке. Лица задужена за састављање и презентацију финансијских извештаја су одговорна за 
управљање у презентацији финансијских извештаја и одговорна за надгледање процеса 
финансијског извештавања Општине. 
Одговорност ревизора 
Наш циљ је да стекнемо разумну основу за уверење о томе да ли финансијски извештаји у целини 
не садрже материјално значајну грешку, насталу услед криминалне радње или грешке и да 
издамо извештај ревизије који садржи наше мишљење. 
Разумна основа за уверење пружа значајан ниво сигурности, али не гарантује да ревизија 
спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије може увек да пронађе материјално 
значајну грешку уколико она постоји. Овакви пропусти могу настати услед криминалне радње 
или грешке, и сматрају се материјално значајним, уколико појединачно или укупно, могу да 
утичу на економске одлуке корисника које се доносе засновано на информацијама садржаним у 
финансијским извештајима.  
Као део ревизије у складу са МСР, ми спроводимо професионално расуђивање и одржавамо 
професионални скептицизам кроз процес ревизије. Ми такође: 
- Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајне грешке у финансијским 

извештајима, настале услед криминалне радње или грешке, припремамо и изводимо 
ревизијске процедуре као одговор на те ризике и прибављамо ревизијске доказе који су 
довољни и прикладни да обезбеде основу за наше мишљење. Ризик од неидентификовања 
материјално значајне грешке услед криминалне радње је већи него услед грешке, јер 
криминална радња може да укључује фалсификовање, намерне пропусте, погрешна 
тумачења и заобилажење интерних контрола; 

- наставак на следећој страни -
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Скупштини општине Жабаљ 

Одговорност ревизора - наставак 
- Стичемо разумевање интерних контрола значајних за ревизију како би припремили 

ревизијске процедуре прикладне околностима, али не са сврхом изражавања мишљења о 
систему интерних контрола Општине; 

- Процењујемо адекватност усвојених рачуноводствених политика и исправност 
рачуноводствених процена од стране руководства и са њима повезаних обелодањивања; 

- Оцењујемо свеукупну презентацију, структуру и садржај финансијских извештаја, 
укључујући и припадајућа обелодањивања, као и да ли финансијски извештаји представљају 
настале трансакције и догађаје на начин који испуњава фер презентацију.  

- Комуницирамо са лицима овлашћеним за управљање, између осталог, о планираном обиму и 
времену вршења ревизије, као и о значајним налазима ревизије, укључујући значајне 
пропусте у систему интерне контроле које утврдимо у току ревизије. Такође обезбеђујемо 
лицима овлашћеним за управљање изјаву да смо се придржавали одговарајућих етичких 
захтева у  погледу независности, и са њима комуницирамо у вези са свим односима и 
чињеницама које би могле угрозити нашу независност, и где је потребно, потребне мере 
обезбеђења независности. 

Ангажовани  партнер у ревизији која има за последицу овај извештај независног ревизора је 
Марко Бркић. 

У Београду, 01.06.2021. године. 

Марко Бркић 
Лиценцирани овлашћени ревизор 

Финодит доо, Београд 

4- наставак на следећој страни -
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